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نیگار  ایلهبارات یدی. ا ـ جو ایل1363باهارین اورتاسی 

وال ساری ی میشدن تهراناوشمهد قارانلیقتوبوسون ایچینده آخشام وا

و اونا یوخ ،یبشآغیرال گؤزلریین بارات یوال دوشن کیمی دوشدولر.

غیرلیغین یوک بیر آؤده بننلرییه باشالدی. بیر طرفدن چییگوج گلمه

ی للبیین هجبیری طرفدن گله او ئدیردی،ا سیح یسینؤتورولمهگ

زونو ؤاو ا له،لیکق گتیریردی. بئلهاولمادیغی اونون فکرینه بیر بوشلو

اوچ « ائو اوغلو»اونالر  کی،بیلیردی  هم ده. دویوردوچوخ یونگول 

انینی دان ساغالم جیینجه اونون بو قضاچمهیولوندان ساغالم کئ

اونون  ،یلدیر. بیر طرفدن ده بارات بیلیردی کیئیلی دلقورتارماسی ب

 ،روبؤاونالری ائولی گ یر اولماسی، بو امکانی وئریردی کی،ال بنیگار

 لر.سینئتمهشّک ا هئچرا اونال

 دکنههیولونا یئتیراوچ  «قبوال قسویو»سولدوزدان اونالر 

بیر بهبیرطبیعته بوراخمیشدی. اونون داها  یلرینؤز دوشونجهبارات ا

 لیکله هفتهیوزلرلی اولدوغو و یئرینه یئتیرمه ذهنینده ساخالییب

ک مسئولیتلرین یوؤ. بو بایدی یوخ آرتیقتلری ایندی لیّتشکیالتی مسئو

 کرین چوخ راحاتالمیشدی.یسی اونون فؤتورولمهاونون بوینوندان گ

 سیو یونگول ح سربستچوخ  ،کرین آزاد بوراخیبیف گؤرهاونا 
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کیلومئتر آراسی  25-20سولدوزدان رامش ایچینده اونالر آدی. بو ئدیرا

 اوچ یولونا یئتیشدیلر. « قبوال قسویو»اوالن 

یدی. ی اریئرلئتمه مامورالرین تفتیش ابورا بیرینجی امنّیتی 

سولدوزدان چیخیب تهرانا گئدن  هز، اورادا تبارات بیلیردی کی

چوخ چتین توتموردوالر. مامورالرین  ن آختاریشینیالریاوتوبوس

وص بیر مخص یالنیزچوخو سولدوزون کندلریندن گلمیشدیر. اونالر 

اسدار پ یردیالر. ایکیدّی آختارما آپاراج ،خبرلری اولسایدی

ونرا س بیر هامینین اوزونه باخیببهیرب ون ایچینه چیخیب،اوتوبوس

 قآرتی ، هم دهسینو ایتیرمهزونؤگرک ا تکجه ،گئتدیلر. بارات بیلیردی

وز د ،م اولساییا پاسدارالرین الز ،شیب گولسونیدان جلهاؤزونه گو

 لرین نورمال شکیلده قارشیالسین. ، اونالرین گلمهنه باخاراقگؤزلری

 تدیئس ایحاوچ یولو قورتوالندان سونرا بارات  «سویوق بوالق»

 وزوناؤ. ئچیباونون قوالغینین دیبیندن کرد خطرین بیری ؤد ـاوچ ،کی

وخو نه زامان اونو ی ،کی دیهبیلم هئچ ئدیبا سیداها یونگول ح بیر آز

 قیتلارد ساعؤن داوْـ اولوب. اوتوبوسون اوزون  قارانلیقوا اه و آپاریب

بیعتیله ز طؤده هر بیری ا ینرلریسافویدی. ما وار رشیسیندابیر یول قا

 یردیالر.یرالییولونا حاض اوتوبوسبو اوزون  یزلرینؤا

یردیالر. یالچیرت توخومسی کیلرین بیر نئچهاوتوبوسون ایچینده

الرین اونسیله دانیشیردیالر، هیاواش س آنجاق ،سی هیجانالسیرابیر 

 آرتیقت ر. بارایشدیالینا دالمؤز رویاالرشیب و اهیلت اَیساک ایسه وچوخ
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، او رردییول واکیمی ت اورمیه شهرینه اآزیندان بیر ساع ،بیلیردی کی

نه زامان اونو  ،دیهبیلم هئچت بوراخمیشدی. بو حالدا ازون راحؤدا ا

ینا و دایانماس یردنبدی نه زامان  اوتوبوسون هبیلم هئچیوخو آپاریب. 

اسینا سین اوجا اولمهقدار سیو بیر م قالنماسیشییالرین ایراقری چهایچ

نه زامان اونالر اورمیه شهرین  ،میشدیبیلمه هئچیوخودان قالخدی. 

 لریوّهت قیامنّشهرینین یاخینلیغیندا  «لماساس»ئچمیشلر. اونالر ک

توبوس وا آیریشدیالر. اونالردان سونرا بیر نئچه الریندا ساخالنمیقدورا

الر توبوساودن تهران یا تبریز یولوندا گئدن دایانمیشدی. بوتون اورمیه

گئتمه ا سونربیر آراشدیرما آپاریلدیقدان  ا. اونالرایدیلر نمالیااورادا دای

 .وئیلیردی سیاجازه

قاچما دان قتوبوسوندا بیر گنج اوغالنا سربازلیوگیلین ابارات

الری ذیدمت کاغیق و خسربازلی اونو ساخالدیالر. ،ه دوالشیبسیلبهانه

او  ،یردی کیئیهر نه قدر اونالرا د وان اوغالناج اولمایانیانیندا 

واشدان قاچما و سا قبیر سربازلی هئچمیش و بیتیر عسگرلیک قوللوغون

 اینانمیردی. اونو بیر ساواشدان قاچان هسیمکر، اونا سوچو یوخدو

دان وبوساوتنیّتیله،  کیمی توتوب و بیر داها ساواشا گؤندرمکشخص 

 ارکمرلرین هامیسی اونالرا بیر کسین بیر یسافوندیریردیلر. مئاشاغی آ

نج کس بیر گ هئچمّا آیدی. ا تاراح یاپیشدیرمادیغی اوچون اورکلری

سینه م اولماسی و بیر داها ساواش جبههدان محروقزادلیآاوغالنین 

 .ضی دئییلدیسینه راهؤندریلمگ
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 نسوروجودمیش و ساخالنالردان اوتوبوسکی قاباق همن زامان

ندیریلدی الرینا میاوتوبوساونالرین بیر نفر  سونرا سوچسوز تانینمیش

یری توبوسدان بوبیزیم ا دا تهرانا آپارسینالر. بو حسابالاونو  کی،

ئنه ده یدی. الردان میندیریلاوتوبوسکی اقندیریلدی، بیر آیریسی دا قابائ

یب و یمهئتبیر شک ا هئچباراتا  «پاسدارالر»ون ایچینه گلن اوتوبوس

یئنه گلن اوغالن قورخودان  .ائتدیالری یوال دوام اوتوبوساونالرین 

ونون سوچسوز زؤسله اهقورتوالندان سونرا هیجانالنیب و اوجا س

ن ق یاماشامامورالرا یومامان آرادا ز. او ردیدانیشیاولماسی ایله باغلی 

امورالری سیز مکومت باشینداکیالری یوخ، بو کفایتؤردی. او حیدئی

 ده اوتورانالردانرهؤییردی. دا مسئول تاندراب اولماسیناوضعّیتین خ

 باراتن ایایمرغباشی آس وئریردیلر. هاونالرا سلی اوالنالر اورک قآرتی

 وساراق باخیردی. سآنجاق 

. او ن ایدیاددوراغین «ائو اوغلو»ورخوسو ین بوتون قبارات

بیر ده  چتین توتوردوالر،ر یئردن هآختاریشی دا قبو دورا ،بیلیردی کی

اولسایدی، چوخ  دا قبیر امنیّتی دورا اورادان قورتوالندان سونرا اگر

کیمی  نادوراغی «ائو اوغلو»شهریندن  «لماساس»یلدی. یئدشئی  چتین بیر

یوخوسو اینکی نهین دی. باراتراوالات یول بلکه ایکی ساع

 شدی.ریماغا باشالمییر آز دا باشی بو اوالیالردان آغقاچمیشدی، بلکه ب

 سینهولدوزدان قاچمانین الپ بو چتین نقطهس ،او بیلیردی کی

 سیغیلماسینین داؤلوم و عایلهشکنجه، ایا قتوتولمابورادا یاخینالشیر. 
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 غاق یولوندا چالیشما، آزادلیکئچمدئمکدیر. او بیری طرفدن، آزاد ک

 ائتمک دئمکدیر.دوام  قیاشایارا

ات آرتیق چوخ یاواش گئدیردی. بو ایکی ساعزامان 

 شهرینه قدر «خوی»شهریندن  «لماساس» قورتولماغا گلمیردی. بارات

نه قدر ده یول اوزون  نهایت،میردی. اینانا بیل ازانماسینیولون او

. وندورؤالری گقشییدوراغینین ا «ائو اوغلو»دان قاوزا ،اولسایدی

ق الراالر، عادت اوییردا ساخال«کاروانسرا»الر دا بونا بنزر بیر اوتوبوس

 ،دیبپاسدارالر تفتیش ائکی، یردیلر یهزلؤلرین گز نوبهدایانیب و اؤ

ا اوراد اوتوبوس هاون دن یه باخدی.بارات دؤره اونالری بوراخسینالر.

، او بیریلری یجه گلمیشدیایندلری ، بعضیاوال بیلردی کی

ردلری تئز یئره یشاگ شوفئرنلر. یائتسوام االرینا دلیو ،رالشیردیالریحاض

ن زلریبوشونا اؤـلر. اونالر بوشردیییهیرلری گوپسه، تدوشوب

 هردن، لرسو گتیریردی هردنمیشدیلر. ئتسینده مشغول اؤرهون داوتوبوس

 چوخالدیردیالر. هردن دهسین آزالدیب، هوارین سان

ز ل و چوخ مّجهیلری کامیئر «اسدارالرینپ»نین کناریندا اددهج

ن چمدا الریناوتوبوس. اونالر بیر طرفدن ؤرونوردوبیر شکلده گ

یه گلیب یرهکی وسایلی آختاریردیالر، او بیری طرفدن ایچیئرلرینده

دیکلرینی تو هارا گئاولدوقالری  کیم ینرلردن اونالریسافوبیر مبهبیر

اونالری  باراتگیلا اوالن الری یانالریند. کیملیک کارتخبر آلیردیالر

 . الدیالرآچیقنه اوچون تهرانا گئتدیکلرینی ستریب و پاسدارالرا ؤگ
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. «لرق گئدیرگیله قوناتهرانا باجیسی» ،کیایدی  بو سؤزلریگیلین بارات

یمچیلیق گؤره یاریدی، اونا ا چوخ چتین قباراتا بیر طرفدن یاالن دانیشما

ر اونال دوغروسو،وئریردی.  گووناؤز قراقاونا آرتی حقیقتی دئمک

ونرا لر، اوندان سگئدیردی قگیله نئچه گونو قوناین باجیسیبارات

 یازیالریندان خبرلری یوخ ایدی.آلین

بیری  ئچیب و اوکپاسدارالر اونالردان  ،دی کیهچوخ چکم

خطر  ،یردو کؤئنه ده گبارات ی ئتدیلر. اونداینا گراغورلرین سیسافوم

 لیهزمؤاون بئش دقیقه ده د ـبیر اون آمّا هلهچیب. دیبیندن کئقوالغینین 

بیر  لرین هر بیریارالرین ایشلری قورتولسون. دقیقهپاسد کی، دیای

. دیرآرتیق بئزدیرمیشاونو  قالرییشیا «پاسگاهین»چکیردی.  ساعات

لی لتمهبیرینین بیر گیز هئچماعتین ادانیشیردی. جو ق هامی اویا آرتیق

شانالری اونالر سیاسی چالی ،کیبارات بیلیردی یالنیز . ایدی یوخ یئیش

 یلمهؤزلهلده گیّدی شکیزونو جؤااونا گؤره الر، یرئرده آختارهر ی

 دی.ای

گیلین ن بئش دقیقه ده قورتاردی. باراتاوـبو اونسوندا 

 وال دوشدو.فینه یهقارانلیغین ایچینده صوفیان طراوتوبوسالری بیر داها 

کئچیردی. داها دن سونرا تبریز صوفیان، مرند، ریلالاونالرین یو

ت اوال اراح دئمک اوالر کی،ری لالاونالرین خیا ادن سونرتبریز

تیق ن بارات آرت اوالا. خیالی راحایدی تفتیش یوخ ، چونکیبیلردی

ات حازونو رؤکری باخیمدان ایفائو اوغلو پاسگاهیندان قورتولوب، 
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پاسگاهینین قورخوسو و هیجانی  «و اوغلوائ» هلهمّا آردی، ئدیس ایح

 .راونون جانیندان چیخمامیشدی

یردی. رییبیر آز دا باشی آغ هله. رین یوخوسو قاچمیشدیبارات

 لههین مّا باراتات یاتمیشدیالر، آاوتوبوسداکیالرین چوخو راح او

حیس  زونو آرامؤا .رقورخو هیجانی جانیندان بوتون چیخمامیشدی

 وننرلرین چوخویسافوم. ت چکدیابلکه بیر یاریم ساع سیئتمها

ا گئدیب انینن ییرئشوف ک وئریب،اورهزونه ؤادیغینی گؤرن بارات یات

 کرتوؤله هم اوزون بیر الیکئلهب دی.ائت هوس و اونونال دانیشماغا

ده یلر، هم بچاتدیرا سیز باشا صورتده بو یولو خطر ب و طبیعیییجورله

 ی چکر.رغآز باشی دا قاریشیب، آز باش ؤا قالدانیشما

یو بو بوْیللر او یان رد ایل تهراندا درس اوخوؤدقجادان قابا

رلر یافسو، بعضاًَ  مکی ررموشدوچوخ گؤدن بارات گئ ـری گلیب لالیو

نالر اونو یوخو باسماسین. او کی،ر رالین یانیندا اوتوروشوفئر گئدیب

ین اؤزو اراتبلدیردیالر. انین قارانلیغیندا اوزون یولو قیسگئجه قالدانشی

هیجانینا  ههل. ررموشدودن ائوه گلنده بو ایشی گؤنئچه دفعه اونیورسیته

ش ین یانیندا بوشوفئر اولسایدی، قالخیب اوچون ده ک دا غالب گلم

 ایله شوفئر شیب،هیلین یئرینده اَشوفئری اوالن و دالیدا یوخالمیش او بیر

لی یول رمهایز ایتیزونه بیر ؤا ،باشالدی. بونو البّتهیه احوال ائتمهـکیف 

 میشدی.سئچدا  قاوالراکیمی 
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 آختارمادان راحت اوالن بارات ـآرتیق یولدا ساخالنیبخیالی 

بیر داها ، رمیشدیکئچمه ساعاتبیر دانیشیردی. داها  یئردنهر  لهشوفئر

ردو. اونالر ؤگ یین یاخینلیغیندا پاسدارالرین یول ساخالماالرینصوفیان

ختارما یردیلر. بو آیهایست قبیر داها یولو کسیب و اوتوبوسو آختارما

رلری آختاراندان سونرا یسافوبوتون مپاسدارالر ردونجو اولوردو. ؤد

بیردن  دانباراتئدن س ایت حازون راحؤین یانیندا اشوفئر

 ؟دان گلیر و هارایا گئدیراهار ،سوروشدوالر کی

دا نن یانییشوفئرو دالیدان گلیب  رائولیدیاو، آچیقالییردی کی، 

خطردن  اوچ اصلی قورخولوائنسین. یا یشاغآ ،دیلرشیب. اوندان ایستههیلاَ

ا یشاغیا  آردونجو ساخالمادا مجبورؤدران بارات قورتا یجانین

 ایزبیر  هئچالسین. او گرک قوضعینی آچیکی، ئندیریلدی ا

سیاسی بیر  اودا بئله بیر شوبهه یارانسین کی، اونالر ،کیبوراخمایایدی 

ینی یئتدییب و هارا گرتهسؤگ یاو بیر داها کیملیکلرین کس اوال بیلر.

لری ایدی و کیملیک یوخ ولوشکودن قاچما مین جبههبارات. ؤستردیگ

، ین یانیندا اوتورماسیشوفئرمّا هر حالدا آ. تریردیسؤنی گبو مساله

 .رپاسدارالری شکّه سالمیشدی

 ،آخیردا قانع اولدو کیان پاسدارالرین مسئولو اونونال دانیش

جا گئدیر. بو نو ایشینین دالیسیصاحیبیدیر  کیشئا ـبارات تهراندا ائو

 ینخانمین سن کی ائولیسن، گئت» ،دی کیئنوب باراتا دؤد ازاماند

 ایاترلردن موغیسافولر و بعضی مشوفئررک گ یولدایلش. یانیندا اَ
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ه بیر ؤرزلرینه گؤبو پاسدارالر ا ،یردی کیترسؤ. آخیردا گ«اوالسان

 قرلری ده قورومایسافو، یولدا گئدن ساده مقدایانارا اد اخالقی اصوال

ن یئنه ده خطر ، اونوبارات بیلدی کی نی ائشیدندهیردیلر. بو مسالهیتهایس

ب و دوز نوؤا داوتوبوس رکئدهئچیب. تشّکر اقوالغینین دیبیندن ک

 یلشدی.یئرینده اَ زؤگئدیب ا

اش ین بباراتمرنددن تبریزه گئدن یوال چاتارکن  اوتوبوس

 چوخ وزونؤاو ا ایدی. یوخ هاهیجانی دا ـمیشدی، قورخویسی کسرغآ

ز دا اوتوراندا تئاوتوبوسهمیشه ؤروردو. و یوخوسو قاچمیش گ قییآ

و یوخوس هله ندن سونرایا قدرئچتبریزدن ک ن باراتیوخوسو گل

ایچینده،  الرینقارانلیقئچندن سونرا کدن ات تبریزگلمیردی. بیر ساع

 یوخونون ایچینده غرق اولدو. باغالنیبب گؤزلریاونون 

ئنه ی ،کی رمیشدیکئچمهیاتماسیندان  قن آرتیاتدابیر ساع

نین یسهن سرلرییسافوالرین یانماسی و مقشییون یاواشالماسی، ااوتوبوس

ده  ئرشوفیاتمیش  ،ردو کیؤگکیمی  قچوخالماسینا اویاندی. اویانما

اوچون  ئمکو شام یاوتوبوسیندا اوتوروبدو و سینین یانیاو بیر ،اویانیب

ی، بو دی کهئتسه ایدی ده، بیلمقّت ایهر نه قدر دبارات  دایاندیریبالر.

روانسرا آیری بیر یول قیراغی کادا یا  ر،دی«ستان آبادوب»یوک رستوران بؤ

بو  ،ائدیردی کی سیبیری طرفدن ح بارات او آندا. بو ردی«یرستوران»

تزه ییل. ئه قورتوالن دیرتی بو تئزلییسافوتوبوس موا «تهران ـسولدوز»

 یدن بیری قالیر. اونالرین هامیسیولون اوچدن ایکیسی کئچیر و اوچ
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یزین هر کس بیر م  ،یویوب یریناوزل ـلئنیب رستوراندا اَ ادان اوتوبوس

 فارش وئردیلر.ین سیاوتوروب شامالر باشیندا

. ئدیرلراقوللوق کیمی  «پادشاه» ئرلرهشوف ،یروردو کؤبارات گ

نهایت، ر. دوالنیردیال باشینااونالرین  رستورندا چالیشانالر پروانه کیمی

دی. اونالر دا چاتالری گلیب «قیمه خوروشت»یلین ده گبارات

 یههمئیی رالنئچه تیکه کسیک سوغان، قبیر کاسا قاتی روب سونرا اوتو

 سفارش« والکوکاک»یین اورتاسیندا ایکی شیشه همئباشالدیالر. بارات ی

یدی اه ین میزیندشوفئر گؤزلریایچندن سونرا  ـیبیئوئردی. اونالر ی

 لر.کجؤرسونلر نه زامان اونالر قالخیب یوال دوشهگ کی،

غی ساخالدی هسی دویموردو. بیر طرفدن تزهس قوالق رستوراندا

طرفدن  یه گلیردیلر، او بیرییرهئنیب ایچا یرلریسافوالرین ماوتوبوس

ردیالر. یه چیخییقالخیب ائش رلرییسافوالرین ماوتوبوسیوال دوشن 

 ازالرین قورتاراندان سونرا گلیبلی ناملالری چیرماونامازا چیخانالر ق

الر قرایابی چمهتتاوانا یاپیشدیریلمیش یردیالر. یباشالیه همئشامالرین ی

بو  ئجهبارات بیلمیردی ن ئتمیشدیر.ا قکیمی ایشی رینی گوندوزهایچ

زینده میین شوفئر دیر.جکقدان سونرا اونون یوخوسو گلهلیقشییا

ظردن رلرین نیسافوز مؤیه باخیب و اؤرهنوب بیر دؤد اوتورانالر بعضا 

ـ آغیر کیلرسیندهین میزینین دورهشوفئرآخیردا  نهایتیلر. کئچیردیرد

سینده رهؤال بیر نئچه آیری میزین دقیاغا قالخدیالر. اونالر قالخماآ آغیر
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وال یه ساری ییشئا آیاغا قالخیبگیل ده اوتورانالر، او سیرادان بارات

 دوشدولر.

آچسین.  ر قاپینیئشوف ،زدولر کیؤگیل بیر نئچه دقیقه دبارات

ز هاواسینی اونون تمی ،ارانلیغیندا بیر سرین یئل گلیردی کین قیائشی

ر حیات سمینه یئنی بییو ج ییه چکیب بوتون روحورهبارات دریندن ایچ

یه ؤنین قارانلیغیندا گاسیندا و گئجهلون اورتچؤ گؤزلریوئریردی. 

سسلرین چوخ اولماسی بو  یردی.یز اولدوزونو اورادا آراباخیب، اؤ

نده یه گیریرهرلر ایچیسافو. اوندان سونرا ملتدینی چوخ قیسایارؤ

بوتون ـ  ندنؤزهسایماغا باشالدی. بیر اون دقیقه د اونالری شاگردشوفئر

و آغیر یوال دوشدو. بو دفعه اندن سونرا اوتوبوس آغیرـرلر گلیسافوم

یا یدالچون یاتماق او شوفئرکی قتوبوسو سوروردو و قاباوا شوفئربیری 

 .گئتمیشدی

و بیر  ندانق قاالالر یانیقتوبوسون ایچینده چیراوون دقیقه ابئش ا

الر قبوتون چیراریده دوالناندان سونرا هایچ شاگردشوفئرنئچه دفعه 

 ،ی کیندسی بوتؤو آزالدی و هامیدان ایستهلدی، موسیقی سریئچیک

وت باسیب و سک قارانلیقرینی بوتون هلری ده چکسینلر. ایچپرده

ییا صندلینی اولدوغو قدر دال قبارات دا ناچار اوالرا بوروموشدور.

لکه بئش ب ،سیندا بیلیردی کییاؤؤز ریاتماغا چالیشدی. او ا یبیاتیر

له کبوتونلو. اونون یاشامینین ن سونرا اونالر تهراندا اوالالراتداساع

  .دییریآچیلماغا باشالسی فهیاوالن بیر یئنی صح قارانلیقنامعلوم و 
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اشقا بیر بکیمی یه یایند ،یروردو کؤین ایچینده او گبو قارانلیغ

دی، او یا بیر طرفدن یئنی یاشامین هیجانیندا «نیگار»یان شهرده یاشاما

ینی اولماس قارانلیقز یاشامینین نه قدر چتین و ؤبیری طرفدن او دا ا

چوخ  یالرقلر و قارنلیبو چتینلیکزو ؤا بیر طرفدن بیلمیردی. بارات

یری ره بیلیردی، او بئق وال توتوشدوروب و تطبیاونالرؤروب و اؤزون گ

نیگار اوچون داها چتین  بو دوروما دؤزمک ،روردو کیطرفدن گؤ

روب و ؤنین مسئولو گعایلهبیر  ا زونو بیر طرفدن مجبور. او اؤقاوالجا

زحمت وئریب زونه ؤا هله. او مالیدیفیکرینده اول قماؤرک چیخارچ

ن کیمی ، تهرانا یئتیشردو. او بیلیردی کینئچه هفته سونرانی دوشونمو

 . سونراسین اورادان پالنالشدیریبجکق گئدهگیله قونا«اسفندیار»او 

 .رقاباغا آپارمالیدی

 ریلالو خیا لریین دوشونجهجا داها تهرانقتهرانا یاخینالشدی

ری الاوتوبوسیولدا پاسدارالرین ساخالماالری، ه گلیردی. داها نفکری

یالی خخیمدان لری باائندیرمها یشاغیآرلری یسافوو م آراشدیرماالری

 ئچهئنه ده اونو یوخو آلمیشدی. یرلر ایچینده یکییدی. بو فا تاراح

او  ر.ئچمیشدیلشهرلریندن ک« قزوین»و  «زنجان»نه زامان  ،میشدیبیلمه

ردی. یاخین قالی شهرینه ایکی ساعاتا« کرج»آچدیغی زامان  ینگؤزلری

 ،یردو کؤگ قاوال بیلردی. بارات تابلوالرا باخارابح اوچ وص ساعات

  ،. چالیشدیایدی ه قدر یول وارساعاتاوچ  هلهدا. قتهران چوخ یاخینلی
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داها  یلدی.ا بن یومسون و یوخویا گئتسین. او بیر داها یاتگؤزلری یئنه

 ئچیردی.توبوسو کرجی تازا کومان اونالرین اقالخدیغی زا

ر و ده ساختمانالر، تابلوالائشیک قّتلهی، دزونو آچیببارات گؤ

ت ارد ساعؤالنیردی. اون دقیاواش ایشیـباخیردی. هاوا یاواشهاوایا 

رتی قورتولماغا یاخینالشیردی. یسافوتوبوس موا دان تهرانا«سولدوز»

یغا وئریردی. لقشیینین قارانلیغی یئرینی اآنجاق هاوا ،گون چیخمامیشدی

و روردو. بؤسینی گاولدوزالرین گئتمهلیغین ایچینده بارات قاران

ون وتوبوسا شوفئربیردن  ،ردو کیؤبارات گ ایکن فیکیرلرین ایچینده

 ـی یاناندان سونرا یاواشالرقرینین چیراهالرین یاندیردی. ایچقچیرا

زون ؤالر و اویانماالر باشالندی. هر کس اقبویاندان دانیشیـ یان یاواش او

ا یاریم . داهیردینرالیحاض هیهئنموبوسدان ایرتین سونونا و اوتسافوم

قالمیردی.  نا«توبوس ترمینالیوغربی ا ینتهران»ن چوخ اتداساع

ونا رتین سونیسافوم «نومارات»بو  یزلرینؤا گیل ده قالخیب،اراتب

 یردیالر.یرالیحاض

 نهایتونرا دن سکئتمیان ا بوـ یان نئچه دفعه او اوتوبوسترمینالدا 

جازه یایه مهئنادان اوتوبوسا یشیب ساخالدی و هامیهیئرلز یئرینده ؤا

 زیللریناَ»و  «زنییاسیایورولم»لره شوفئرگیل ده . باراتوئردیلر

ین غرب ترمینالیندا یئرده زلرین تهرانؤیندن سونرا ائد «یماسینرغآ

یدی. بیری ا یوخالری ایکی چمدانـ گیلین وار بارات ردولر.ؤگ

نده ودامینین اوست وناوتوبوسنین ایچینده، او بیریسی ده «جعبه»
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ون اوتوبوس آلیب، کی چمدانیدهونالر جعبها یئرلشمیشدی.

  دیلر.سینی گؤزلهمهیلندیرائده  یکینوندهاوست

ندا شین چیخماسینگو بح تزهویئش یاریم ـ آلتی صبت اساع

یچیندن ترمینالین ای آغیر چمدانی بارات بلکه یوز متره یاخین بو ایک

 شین تاپیب،ما مینیککی، اورادا بیر  داشیمالیدی کیمینین کنارینا جاده

و گؤتوروب ه لیندده او بیری اَ یلینده، او بیریسینچمدانالرین بیرین بیر اَ

س یحبارات  نبیر آغیر تکانال اونالری قالدیردی. زحمتیله یول گئده بیل

له نئچه دفعه ک. چوخ چتینلیباتیردیالری یئره قیاآ ، آز قاالکیئدیردی ا

 تیردی.نین کنارینا یئؤزون جادهدایاناندان سونرا بو یوز متری گئدیب و ا

، باشی رسینده نفسی کسیلیسینه، یه باشالمیشدیؤیونمهی دیهاونون اور

اورایا  ونالرا ینی سرین بیر تر باسمیشدی.نلبیره آـدنو بیر لیرهگیج

ز ؤاباغیراراق  مینیک ماشین شوفئرلریاوراداکی  میشیئتیرمه

، «ب میدانیانقال» :یردیلریهسلهی سسیراسبیر  .چاغیریردیالر مقصدلرین

 چاغیریردیالر. «راه آهن» ی دابیر آز سونداو  «تجریش» :لراو بیری

( ماشین )مینیک بیر سوارین دلرینه آپارا بیلاونالری مقصبارات 

ینین ایچینده ماش مینیکیئتیشیب. تهرانا  ،کی ائتدی سیحتاپاندا تزه 

ان یه گیرن زامیرهندان ایچ«آزادی میدانی» ،یا لم وئریبیاوتوروب، دال

 نینگلمه دفعه تهرانا روردو. بوؤگ ینین آچیلماسینصفحه هیاشامیندا تز

رده اونون لاونیورسیتهیدی. داها ا ی وارفرقیوک ؤبله لرکئچمیش دفعه

حیطه بیر م هاونا قریب لرونیورسیتهاو بوتون ایدی  یولداشالری یوخ
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ی شهرده صدالـسهولو و سؤیوک، توستیاشامینی بو ب هنموشدو. او تزؤد

اراسی دی. جیبینده ده بیر قوروش پای اشالمالیبین اعتباریله «اسفندیار»

 .گلمیشدیله تهرانا جکنامعلوم گله ،یوخ

 

**** 

 

 

اونالرین اوالن اسفندیار  ین یاخین یولداشالریندانبارات

گیل ترایا ییردی.یولونو گؤزلهیدی و اونالرین ا ی وارخبریشیندن گل

ون و وزددیلر. اونالر سولریسئوین چوخدن ؤرمکگیلی گاسفندیار

گیل ندیاربیرلرینه وئردیلر. اسفـین خبرلرینی بیرگیل ده تهراناسفندیار

ی شداها یاختدن مومی سیاسی وضعیّوع تهراندا اولماالری اوچون

توتولوب و تکجه نین رهبرلری «زبییح توده»یدی. ا خبرلری وار

وش نین بو هدفلریاینامالری یشدیالر، بوتون امنمیشکنجه آلتیندا سیا

ینه باغلی بیر یلیله سوئیتلر بیرکزلرین بوتونلوؤ، ائتمیشا اعترافاولماسینا 

 «یلریفدائاکثرّیت »بلکه حکومت  تشکیالت آدالندیرمیشدیالر،

رینی توتا ن رهبرلاونالری ائدیب، آنجاق جوموهتشکیالتینا دا 

 گیلاوالن بارات لریندنورتا ردهتشکیالتین احتّا میشدیلر. بیلمه

 قورتارمیشدیالر.هوجومدان بو  یجانالرین
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بیر  هئچگیله یوخاریدان ، باراتدور کیماراقلی بو

لرینه هدوشونجز ؤر امیشدی. اونالکر وئریلمهیگؤستریجی بیر فیول

ندن سونرا، تهرانا گل قرار وئرمیشدیلر.و  ی حاضیرالییب، بو پالنقدایانارا

 رموشدو.ؤایشی گ لییی ده همنتشکیالتین رهبر ،ردولر کیؤاونالر گ

بیر  ره یجه قاچیب، آماخار کرهبرلی ،کی سئزیردیلرگیل کامل بارات

 ینده الپسایران عرصه، بیلیردیلر کییدیلر. اونالر ا دن خبرسیزشئی

و وب ولحکومت طرفیندن توت یپوزیسیون تشکیالتویوک سیاسی اؤب

لی کئچمه ورومابیر دو گیزلی ی. تشکیالتین بوتونلودیرادباسقی آلتین

هر کس  ،لومو بئله اولوردو کیؤیوک بؤنین بیر بایدی. بو ایشی گؤرمه

و برلیک ، رهکیلومو بئله اولوردو ؤیشسین، او بیری بیهز شهرلرین دؤا

دا  دانخارجه چیخمالیدیالر. بو ایش قاباقجااصلی کادرالرین چوخو 

 رولوردو.ؤگ

نده ریگیل اونالرین ائول، باراتی بیلیردی کییاخش اسفندیار دا

 سیاسی تامامیله یوانلیغینا. بوتون جچوخ اوزون زامان قاال بیلمز

 یلیشکیسیاسیاسی بیر طرفدن ایندی بارات دا ان ان کیمی چالیشقچالیش

 قو نیگار دا ایکی آیلی ردیده ائولی زوؤکسیلیب، او بیری طرفدن ا

نده اونالر آخشام شام اوستو کی، ایدیمساله ده بو  جیبوْیلودور. ایکین

و  داقاونالرا ایش تاپما ،دی کیدوقالری زامان اسفندیار باراتا دئاوتور

 ری بوو تفسی اوزوی بیر زون اوؤبو س دیر.جکؤمک ائدهائو آختارمادا ک
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 .«یزینزین اوستونده دورمالیسنیآیاغیز ؤقورتولدو، ا قلیققونا» ،کی ایدی

 دی.ای رومالیدا قوْی ز جانین و وارلیغیناسفندیار هر حالدا اؤ

دی. اونالرین ای مالیلتزاآزو اوچون ده خطری ؤاسفندیار ا

ون ده اوچزو ؤیدی. اسفندیار ااهامیسینین بیر یئرده اولماالری خطرلی 

رجینی قال خر داشیمایافسوم هله ،میشدیشی ایش تاپا بیلمهبیر یاخ

ا جنسیائو دالیده هم  ،ایش گیل صاباحدان همبارات یردی.چیخار

سینده اده، کرج جسینه باخیبئتهه باشالدیالر. اونالر گونون قازیهوشومد

بو  ،یک ریازمیشدی دهتئقزلدیالر. آبیر نئچه ایشچی آراما خبرینی 

عالیت اوزره ف« الشدیرمااتئریالالر قابشیمیایی م»ایشی  کایشچیلی

 .گؤستریر

دا راوم ،یسینجا گئتمهین ایش دالیسیناسفندیار، بارات

یشی ایله ا گؤزتچیلیک اتهرانده یاخین نئچه ایلراد دا وتاپشیرمیشدی. م

 ورادمدی. ای ریین و اسفندیارین یاخین یولداشالبارات مشغول ایدی.

، قبارات ایکیسی سولدوزداکی یولداشالرینین احوالیندان دانیشارا ایله

 شاجاغیین چالیبارات ،قتوتارا مینیکسینده بیر کرج ایکینجی جاده

 وال دوشدولر.ا ساری ینبارآ

اورادا  ،خیابانینا گلیب «دامپزشکی»ایکیسی  ـموراد ایلهبارات 

ا دانیشماغ ینسییو ائوه گئدیب، اورانین کرایهردوؤگآدرسینی 

. لی ایدیاقوتا ری یاشام یئری، بیرلدیکرایه ائلهیباشالدیالر. بونالرین ک

ایدی.  هدطامیسی حیهگئتمک ـ و سو باشینا  قیوما ـ قاشیقل و قاباَ
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یدی. اونالرین ا ، دامپزشکی خیابانیندا وارقمام دا عمومی اوالرااح

، اورادان ییدی کا سی وارهینین بیر گیریش قاپیسی و بیر پنجروتاغا

گیل گیریش قاپیسیندان چیخاندان سونرا سول باراتو  ونوردورؤط گحی

 گیریردیلر. ائنندن سونرا حیطهلردن لّهیؤنوب  پطرفه د

ئوینین ا ماغازاتان کیچیک سا« جگر کبابی»ائو صاحبی بیر 

او بو  ،یدی کایلی بلیب و اورادا چالیشیردی. ارگیریشی یانیندا چیخ

ین رجینی چیخارا بیلمز. زنجان طرفینبیر ائوین خایله  وکانید «کباب»

ی خانیم ایلهزو ؤیدی. ااتورک ن بو کیشی کندلریندن تهرانا گل

 اجو فارس بیلمیردی بیری تورکجه هئچن الریق، اوشاتورکجه

و ب باشا دوشدولر کی،گیل ، باراتدی کیهچوخ چکم دانیشیردیالر.

ی هامیس یناوغالنالریناوالن یاشیندا  «اون سککیز»یا  «یددئاون ی»

ان اشایتوتموش و اورادا ی آرتیقائوی رالر. سینده چالیشی«امنیّت کمیته»

چوخ طبیعی  یزلرینؤ، مگر اایدی لری یوخچاره هئچگیل بارات

عنی ی عایله،اوچون گلن بیر  قائولنمیش و تهرانا چالیشما زهت قاوالرا

. ائو رترسینلسؤگ ر کیمیبیر ایش تاپیب و مشغولدو هزدا ت بارات

گیل ندان باراتچوخ دانیشان اولدوغو یبینین انگی بوش اولوبصاح

جگر » ،بوش زامانالر اونا یاخینالشدیریب ؤزلرینیهم ا ،یبئداستفاده ا

بیعی ط اؤزلرینی آرتیق نا گؤرهبو و ردیلریشهیلاَ اسینداغازام «کبابی

. بارات اورایا گیرندن سونرا بیلدی الشیردیالرخینو اونالرا یاآپاریب 

نی لر. ائو صاحبی ده کرایهاورادا اوزون زامان قاال بیلمزآرتیق  ،کی
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اونالرا یاخین اولوب و  لدوغو اوچونیه احتیاجی اوو کرایه قآلما

 یردی. ئدمحبّت ا

تبال بسک قاتنبار بلکه ایکی آکی ین ایش یئریندهبارات

له ؤیوک اوالردی. اونون بیر بوجاغی دولویدو تریلیمیدانیندان ب

لچولریله ؤگیل اایله. اونالری بارات پودرو پالتار یویوجو لدیلمیشبوشا

. لرایدی یاپیشدیرمالی ایلهریش یقوطوالرا دولدوروب، باشالرین چ

بیر نئچه نفر چالیشیر. او  قاورادا اونالردان قابا ،ردو کیؤبارات گ

الر نئجه اونحیران قالمیشدی. لرینه هارتکی مریندهرین ایشلچالیشانال

 ـدسته ،اونالری دولدوروبله ورعتزوب، نه سدو توالریقو ایلهنظم 

الردا بسته نوسونرا کارت ب،یاپیشدیری نئجه یدسته اونالرین باشالرین

 یردیالر.یباغال

بیر  ین، اونالردانهیلئخدام ایستیا آدامیایکی آیری  ایلهبارات 

نین لیاقاقس ،یردی کییهسه بنزیبیر مهندشخص والن یوک اؤیاش باون 

ینینه ار اَبیر شیک پالت ی قیرخمیشدی.ئللدوم و زلؤالرینی چوخ گققیرا

 یلئلدوقدار اوزون و میتوکو ده بیر م نباشینیهندیس وین مگئ

سینه قدر لرین سینهدا دویمه یناسینخای کینؤ، کدارانمیشدی

ون ده اوچ قگیلی ایشه آلماق و باراتانبارا بیر باش وورما ر.آچمیشدی

 یهمههلیشا امک حاققی ایلهبارات بیر ایشچی  ا گلمیشدی.راولمالیدی، او

 یردی. هر گون ده بو اوزون یولوییردی. او صاباحدان ایشه باشالیباشال
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خ ین نظرینه بو ایش چویدی. باراتالی اتمقاییگلیب، سونرا آخشام 

 نیردی.هووگسینه نون گلیریله باش دوالندیرا بیلمهلیردی و اوراحت گ

 ئتمکینه گیئر ین ایشبارات خیابانیندان «دامپزشکی»و  اورادان

ش ین ایتئز باش ووروردو. بارات ـدا اونالرا تئز مورادیدی. ا داها یاخین

هر  دی.یلئیت بیر یئر دااوچون راح قچالیشمادیی کیمی نظره گل یئری

دیم کرجین ق»زون ؤماشینال ا مینیکن بارات بیر گون صاباح تئزد

یش ایکینجی ماشینال ا نه یئتیریردی، سونرا اورادانینین اول«سیجاده

ر نف هردن ده یئددیدی. ایش باشیندا اونالر آلتی و نه چاتاریئری

 چالیشیردیالر.

 کیمیآخشاما  ـو صاباحدان ن بو ایشی گؤرمکبارات اوچو

چوخ  قیاپیشدیرما ایلهدولدوروب و باشالرین چیریش  «ب قوتوسوفا»

و آلیشان یه همکئچیرمهاختیندان بوش یدی. بیر دقیقه وا چتین بیر ایش

ا اولسون و بوش جبوتون زامانالردا یا سیاسی تشکیالتی ایشلرین دالیسین

ایندی  یان باراتکتاب اوخوگلنه کیمی  یوخو گوجحتّی او اختالرین و

ایش  بودولدورور.  «فاب قوتوسو»بوشونا ـآخشاما قدر بوشـصاباحدان

اونو  درقاو  باخیمدان دا سمی یجهم ده  ور،توتواختینی بوتون ین بارات

 ا بیلسه.ه اگر اونالری دا تاپمیر، البتکتاب و مقاله اوخویا بیل ر کی،یورو

 بوتون ،باراتا چوخ آغیر گلیردی کیبو دا روحو باخیمدان  

 ایندی بوتون زامانینی بوش ،قالری اولماسینا باخمایاراقباجاری

 ئچیرده.ک
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یکی نفر اگلیب و تهراندا چالیشان  ین ایش یئرینده کنددنبارات

ایش در بو قالری بورادا ، بیر دفعه خیالیدی کیا واروان اج آذربایجانلی

. ماالریندان راحات ایدیپارا توپالـپولچالیشیب اولدوغو اوچون 

یب قاچدان «عراق» ،یدی کیا وارده بئش نفر ایشچی  ااونالردان سونرا د

و ایشدن بگؤردوکلری  ،اونالر دا بئله نظره گلیردی کی .یشدیلرگلم

 روردولر.ؤگ یایشلرین باجاریقالچوخ مهارت و  وب،چوخ راضی اول

ه نی گتیردیکلری باغلی بوخچاالری ایلاونالر هر گون ایچینده ناهارالری

یر ناهارالرین بدا ایکی یاریم اوالن نت اواینا گلیردیلر. ساعشیش باا

 یردیالر.یباشاله یهمئرینین یانیندا یبیرل ـبیر وستونده قیزدیریب،ا «والور»

تری یک زیلمیشو  و اَبویر ـیریاوستونده  بیر اَ «والورون»من سونوندا ه

 زلرینه چای دوزلدیردیلر.ؤا ،اوستونده سو قاینادیب

راقلی یع باخیمیندان« جان ساغلیغی»و  «ساغالملیق»بارات 

 ؤزلریگ ـینیردی، هم اونالرین اوزگچیرئمکلریندن چالیشانالرین هم ی

نده بیر یردی. اونالرین ایچیلردن چکینچیرکلر و لالرینداکی لکهقوـلو اَ

یدی. ا یلو کیشی وارقارالمیش یاشلی و چوخ دانیشان بیر قیسا بوْ

دیلینده دانیشیردیالر، آمّا « عرب»بیرلریله ـبیراونالرین هامیسی 

 ارات هردنب باشاریردیالر. سالخاق فارسجاـقسینی گیله یئتیشندهبارات

ی مدنیت اوجاغ للیکبئش مین ای دـرؤد»، شیردیهلریزونه فکؤا ـزؤا

 ؟؟؟دا وار ن بئله انسانالرسینداوالن بین النهرین منطقه
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سینین ایچینده چالیشیب و «ایشچی طبقه»بارات اوچون 

باخیمیندان  نیمدبو نئچه نفر فکری و  یسینیولونون دوشونجه «پرولتاریا»

ایداسی بیر ف هئچراقلی آپارماسیندا یین عهچوخ دالی اوالن و دیل بیلم

 یاخینآرتیق زون بونالرا ؤا ،. بارات هر نه قدر چالیشیردیدوریوخ

ن شکین شهرینین کندلریندیممّا آوشا بیلمیردی. وال قوؤره و اونالرگ

یر آرانی قیزیشدیریب و هردن ده بان ایکی نفر ایله اورادا چالیش گلیب

لردن گلیب ییردیالر. بوتون اونالرا تای کندا باشالغز اوخوماؤس

بارات  ،اوخویوردوالر کی «هاواالری آشیق»زل ؤچالیشانالر چوخ گ

 یدی.ا قیاونالرا عاش

سمی باخیمدان یورولما یتکجه ج کمبارات اوچون بو ایشله

س ییدی. او حاه شکنجیؤیوک ابدا دان میردی، هم ده روحی باخیمتیرگ

درس اوخوماسیندان سونرا بو ایگیرمی ایله یاخین  ،کیئدیردی ا

. ردوشوجو و سیندیریجی بیر دورومدویوک ؤسی اونا بهمشرایطده ایشله

ایندی بارات  ینهئچیرمونا کبوش یسینزاماندا زامانینین بیر دقیقه یعین

 ئچیردی.ک النجا فاب قوتوسو دولدورماقبیریسینین دالیسیـبیر یگونلر

لدیغی پارا اونون اوزونه گولوش گتیریردی کی، هفته باشی آیالنیز 

لر شیضافه بیر ا قویا بیلیردیلر و جیبلرینده آیری  ئمکیه یفرهواونونال س

 یردی.ماوچون بئش قوروش پارا قال قآلما

 «دروفاب پو» ،ردو کیدّتدن سونرا گؤوت ایش یئرینده آز مرااب

ده اونون م لر توتور، هکیمیایی تاثیرلری آلتیندا هم آدام پیس اؤسکورمه
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یه بو مسالهاو  یر.ییه باشالؤکولمهقولونداکی توکلر ت ـلدریسی یانیر و اَ

بورادا  ردیلر نئچه ایلراقلی ایشچییبو ع ، بسکیمیشدیر چوخ حیران قال

 اونالرین هامیسینین دیشلرینین ده ،یدی کیا اوندا ؟الریرچالیشنئجه 

انه هاونا آشکار اولوردو. بارات بیر بی سببلرینین ؤکومهیب تیراَ

ق ساغالملیاورادان قاچسین. ایش یئری اونا  آرتیق کی، آختاریردی

قالر دا ناخوشلو او ایش یئری چوخلو یلدی.ئید لوباخیمدان دؤزم

 .یلیکلرینه کیمخسته، دری شومتوت دنتنّفس ،یردی کیتیرگ

یر بولواریندا ب «کشاورز» یی آلتیندامهؤگیلین کاسفندیار

 ی،ککالسالرینا یازیلدی تعلیم  «الکترو مغناطیس»و  «الکتریک»

چه رسون. بو کالسالر نئؤعلیم گاورادا تنندن سونرا ؤایشدن د آخشامالر

، قانارابارات اونا دای دیردی کی،هیرؤاده سویهنین ایچینده مقّدماتی تههف

وب، ئنه کالس میزینین دالیسیندا اوتورؤزونه بیر آیری ایش تاپسین. یا

ارات بیر صاباحدان ب قاونا دایاناراییر کی، ک ایستهیرنمؤعلمی بیر شی ا

 هر گون ایشدن سونرا  سین.خارچی ؤرککه چیایش تاپیب و بیر ت

 نه تاپدی.زوؤیولداش ا ریاؤتهوادلی ار نئچه سبی ،شوقیله کالسا گلیب

ی هفته ایک ـیا دوشوردو. بیریایش یئریدن اونالرین پاراالری دال

 امکده ده اونالر جکگله هلهاوالردی اونالر پاراالرین آلمامیشدیالر. 

ره ؤه گیس ائدیردیلر و بو مسالهیح نیخطری مکحاقالرینی آال بیلمه

 قینیقک حااماونالرین  ،تیریردیلر کیگ تضییقه نلریآردیجیل رئیس

 وئرسین. 
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میایی ماده رنگلی شیه د هیئرلرینده بیر نئچه دنگیلین ایش بارات

وخ چداها  ،یدی کیا لری وارتونگ« دشیمیایی موا» یوکؤب یله دولوا

، نفر گلیب ایکی ـبیر ،رموشدو کیؤیردی. او نئچه دفعه گیهشامپویا بنز

دیلر. سونرا گئتمیش پاریب،چالیشیب آراشدیرما آونده اونالرین اوست

ابالرا ق پالستیک نیدن او شیمیایی ماّدهقت ائتمهیدگیل اونالرا بارات

اونالر  ر.یلئتمیشدستفاده اائولرینه آپاریب و شامپو یئرینه ادولدوروب، 

 تقیداونالر داها   یویوردوالر.للرین ده اونالرالایش یئرینده اًََ

؟ اونالر یا یوخ لر تست اولونوبالر، بو شیمیایی مایعیکمیردیلر ائله

 ا اونالرین انسانا ضررلری وار یا یوخ؟یر؟ الراستاندارددی

شن یا دویدال قالیبگیل مجبور ، باراتکیآخیردا ائله اولدو 

. تئچه ایل سینلرتگئچالیشدیغی شرکتین دفترینه یه مهتهایس یپاراالرین

یردیالر. یتان یچالیشانالر اونالرین دفترلرینراقلی یعاورادا چالیشان 

ت میقاوودّی میوخ جچرئیسلری ین سه بنزهدیهنومگیلین تابار

بو  ـوتاقده او اریهو ایچدن ئدنیان ا بو ـیان قدار اویاو بیر م دی.همئلها

 خیردایدا یوباتدی. آپت اونالری قاااغا گئدندن سونرا بیر نئچه ساعوتا

 «کتریکال» بیر اونالرا وئردی.بهئدیب و بیررین حساب ااونالرین پاراال

خماق اورادان چی ان باراتقورتار یئنیکالسالرین  «الکترومغناطیس»و 

اورا  رتیقآپاراسین آالندان سونرا،  .جا گزیردینبیر باهانا دالیسیاوچون 

یش زونه بیر اؤسینده ازمینه« الکتریک»دّی صورتده یج قاییتمادی.

 .باشالدیماغا تاپ
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 «قخیاطلی»ایشسیز قالمامیشدی. سولدوزدا  «نیگار» آرادا دابو 

ده ایش ؤزونه بیر تولیدیخیابانیندا ا «جمهوری»ن نگار چیرکئ یسینؤرهد

یش یرم منیم ائدفکر ا» ،یردی کیئیتاپمیشدی. او گلیب و ائوده د

نه  ،مّا ایش صاحابی اونا نه ایش باخیمیندانآ. «صاحابیم سولچو اولسون

 ـلیب ایش باشینا گ «نیگار». فرق قویوردوی پارا بابتیندن یوئردیده 

 ی کی،وللرله قارشیالشیردشکودا ممینیک ماشینالر هردنسینده گئتمه

هراندا بو . داها تقارشیالشا بیلردی الم اونالریخانهر بیر تهراندا چالیشان 

. اونون ؤیرنمیشدیا یه یاناشماغین دیلیننئج یشلرین یولون  و اونالرالا

 دی.ئدیرا مکؤیوک کؤپارا دا ب ییتیردیگ

یال اسینوارتباطالری خارج د یالنیز قاوالرا آردیجیلاونالرین 

 چیلیکگؤزتو  یکشیکلئک موراداوالن  یدی. سوبایا طرفیندن «موراد»

 ـزدانلینده بیر قارپیده آزیندان بیر دفعه اَایدی. هفته ایشینه مشغول

هیجان یر لیغا بنزر بقگون قونا ن ائولرینده اویتیریب و اونالروندان گوقوْ

کئچمیشلردن دانیشیردیالر. گولوب و  ـب ییئیدی. اونالر دا وار

. دیای سیین گلمهمورادقالری، خوشلویلیوک دؤگیلین ببارات

 اولماالری و اونالرین چالیشماالری بو امکانی آز قگیلین اوزافندیاراس

 تئز باش وورا بیلسینلر. ـتئز ااونالر کی، ییارادیرد ،دا اولسا

گیلین سولدوزدان چیخماسیندان ایکی آیدان چوخ بارات

هرانا بورودو. بو ت یسیو قوربت ح کلیی تکاونالر ،ئچمیردی کیک

رین الیدی کی، اونا وردابیوک فرقی ؤبله لرن او بیری دفعهییگلمه
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ال یشالرتانؤزلری، ااونالرین دا اولدوغو اوچون تشکیالتی ضربه آلتین

ایدیلر. اونالرین  الرین امکان اولدوغو قدر آزالتمالیارتباط

 اولماالری و قاوزا الریندانتانیش ـقوهوم  تشکیالتالری، شهرلری،

ر اونالایشلرله چالیشیب و پول قازانماالری  سیزآغیر و سویهچوخ 

حالدا داریخمالی بیر دوروم  ی، عینتضییقیوک ذهنی ؤباوچون 

نالرین او وآلتینا گئدن  سیزه ضربهیبارواونالر گیزلی م ادیردی.یار

 قماراپول چیخ تاپدانان زامانسیاسی تشکیالتالری دولت طرفیندن 

ر ایشل اونالرا یاراشمایان یرینالاختاونالر و .رچتین اولموشدو چوخ

ق اونالرین اولما سیز، یولداشالریندان خبرئدیردیلراوچون تلف ا

نده، گیل ساواش اقتصادی شرایطیبارات یردی.ریندالقشییا یلریناورک

 ر.ایدیل محروم دان داقآلما «کوپون» رهامنّیتی مساله لره گؤحتّی 

هم  ارنیگو اولمایان لوشکودّی میجباخیمدان بو زاماندا سیاسی 

و بیر مقدار ائو  قبیر آز داریخماسی آزالماده ، هم قائولرینه باش وورما

ـ ایکی هفته اورادا نوب و بیردؤسولدوزا  ک اوچونتیرموسایلی گ

ک مؤین تک قالماسی اونون داریخماسینا کبو زاماندا بارات .دیقال

، اونون کیچیک قارداشی تهرانا بارات خبری اولدو کی ئتمیردی.ا

 « نیگار»ونونال ا ،اونالر توتوشدوردوالر کی گؤرها اون جکدی.گله

ده کاونالرین ایکیسی داها راحت ائو وسایلین بیرلی .گلسینلرده کبیرلی

 لر.رتیره بیلگ



28 
 

لدو ی اوی گونلرین ایچینده اونالرین خبرداریخمالو  قارانلیق

 ی،ک زوندن کیچیک قارداشی، سولدوزدان تهرانا گلیرؤین ابارات ،کی

رف ط اشیراز قورتارماق اوچون قاالنینینین ق خدمتیاوردان سربازلی

س یوینیردیلر. بارات حئچوخ سخیمدان گیل بو بابارات گئتسین.

بیر آز  که، بللرجکؤرد نفر بیر یئرده توپالنا بیلهاونالر د ئدیردی،ای

لری اورتاق مسالهدوغما دیارالری و  ی،رؤز یولداشالده اؤیوک جمعب

رتاسیندا بیر جام رین اوبیر کوی ،یردی کییهبونا بنز شسینالر.یدا داناققینح

 ریلسین.ئوانا ینسسرین سو ا

 لر.ئتیشدیی تهرانا صاباح تئزدن گلیبو نیگار  ین قارداشیبارات

ه ه دئنیگیلین ائولری میشدی. باراتدا ایشه گئتمه داروم»او گون 

ی آخشام  کی، دیالررالش. اونالر قراایدی دولوکله گولم ـدانیشیب

 ئمکی لهزلرینؤو اییب ؤشهمیدانینا گئدیب، اورادا سفره د «قآزادلی»

 وربینییوک آغیر روسی دؤین بیر بئچیرسینلر. بارات، خوش کآپاریب

 .ماق اوچون اونو دا گؤتوردولرعکس سال ده هنئچه دن ایدی کی، وار

 قآزادلی، قان آسارادمیر دوربینی بوینونهد قبارات بلکه بیر کیلولو

 ئدیردی.س ایبیر توریست کیمی ح وزونؤمیدانیدا ا

 ـکین آز قالیردی. او ایق خدمتیندشینین سربازلیاین قارادبارات

بو  دی.یا قایتمالی آیدان سونرا سربازلیغین بیتیریب، سویونوب اوچ 

نده ؤزلریگین ایچینده اونون غگولوب دانیشماـیب ئید ،یبایچ ـئییبی

ی جمعلرینین کق. بلکه او دا تهرانداکی قاباونوردورؤگ قبیر نیگارانچیلی
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ندن دویورؤگیلین دورومون گایدی، بارات تسیزاراح داغیلماسیندان

عکس  یراسغا یئتیردیلر و بیر اوانی قارانلییدی. هر حالدا اونالر ها نگران

اری ا سو شیراز داوام ائدیب او سفرینی ندولر. صاباحؤه دسالیب و ائو

 ئتدی.حرکت ا

 

 

**** 

 

 

ا تارماغآخده ایش او بیری طرفدن بارات بیر طرفدن ائو تاپماغا، 

ش ن اییلدی، اونوئیین ائو تاپماسی چوخ چتین دبارات باشالدی.

ماسی رز خرجینی چیخاؤا ،اونون ایش تاپیب یدی.ا تاپماسی چوخ چتین

 ،یسهاید اولمالی ایله گرک نه زحمت ،یدی کیاّدی بیر مساله یچوخ ج

 «قزوین» قرار وئردی کی،یدی. بارات بیر گون ه ارؤبو ایشی گ

ون بوت ئدیباوچ یولو جهتینده حرکت ا «آذری»میدانیندان توتوب 

ش باش ووروب و ای اینرالماغازاتعمیرات « الکترونیک»و  «الکتریک»

 رسین.ختاآ

 ینیکلرمبوسالر و الر، مینیاوتوبوسهاواسی چیرکین،  ینتهران

. ایدیلر ئت ـ گلدهصدالی حالدا گـس هولو و سخیابانیندا توست« قزوین»

قاریشیب و  لهیا وتوست یاغلی «تر»یارانان دن تیده ایسصیفتینین بارات
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بیر  بهات بیردی. باریرییه باشالییشمههد نیرنگی یینینکی آغ کؤینهینیندهاَ

 ، تقریبا  یردییایش اولماسینی آرا اونالردا ،گیریب ارینالماغازاتعمیرات 

زونه ؤا ـزؤآختارا ا ـهامیسی منفی جواب وئریردیلر. بارات آختارا

ب یاسقدر کلردن اوالن سولچوالر نه وارلی عایله»شیردی کی، لهکریف

. او بیری طرفدن بو «یلردایسولچوالردان خوشبخت لردن اوالن عایله

دن نه» ،چیردیردی کیکداها نظردن بیر شانسلیغینی ز بدؤخیمدان دا ابا

دا راحت اون ،کی راولمامیشدیده قبول بیر رشتهیری آده اونیورسیتهاو 

 «ایش تاپا بیلسین؟

ون ا ساعاتیشدی و دان باشالمزوققت بلکه دوااو صاباح ساع

 بیر خیابانین ایکیبهاَلینده بیراوچ یولو  «آذری»بیر یاریما قدر 

ر نتیجه آال ئچ بیه هلهدو. او تعمیرات یئرلرینه باش وورموش»کی طرفینده

ی او فرع نهایت،نا داها چوخ قالمیردی.  «یولوآذری اوچ »میشدی. بیلمه

 ،دستگاهالری قایناقتور، ترانسفورماـژنراتور»بیر بیر خیابانین کناریندا 

ارات او ب ردو.ؤی گسماغازاتعمیرات بیر ایشلر اوچون بو کیمی ها بئله 

ایش  ینیمکسینه باخیب، ؤرهیه گیردی و دیرهر کیمی ایچالماغازابیری 

نا ن بیرینین قاباغیی، اونالریینی حدس ووراراقجههصاحبی اوال بیل

 گئتدی.

 ـیوک و آغیرؤبـؤیوکباخدی. ب ایاغازابارات بیر طرفدان م

، «ناسوسالریسو » ،«ژنراتورالر» ،«دستگاهالری )قایناق(جوش»آغیر 

نی رهؤـ درؤو ها بئله اونالرین پارچاالری د «ترانسفورموتورالر»
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یوک ؤو بب قارالمیشدی. دنوتتوس یشدی. بوتون یئر، دیوارالر و تاوانآلم

 راوزون زاماندی ،کیایدی  و آغیر دستگاهالرین چوخالری معلوم

متر مرّبع مساحتی  بئش ایش یئری بلکه ایگیرمی بلر.ییهیئرلریندن ترپشم

ا گئدیردی یه یوخارییللدی. گیریش یئرین کناریندان بیر نازیک پراوال

م دی، های یدی. اورا هم انبارا یوخاریدا بیر بالکون کیمی یئر وار ،کی

 دیای وار ـ صندلاورادا بیر میزده م ه ،یئرلری ئمکاونالرین ناهار ی

 ن دفتری سایلیردی.یاونالر ،کی

 د نفررؤ. او درد نفر چالیشیردیؤاورادا د ییه گیرندهرهبارات ایچ

بارات  .«؟ز وارنینه ایشی» :اونا یاخین گلدی و خبر آلدی جاواندان بیری

ینه و ساوانین قیافهبو جن یوک اوالؤبئش یاش ب ـردؤدان داونبلکه 

آما  ونکؤکتـ رؤقالدی. بو تنه معروض یتاثیراونون  ،باخیب ادوروشون

 ناونوایش یئرینده یئری سوپورولموش تمیز سوپورگه ایله تر

و تیوک اوسؤینیب و بیر بئیزو ده چوخ تمیز گؤا وانیناقارشیسینداکی ج

غول ایله مش« سارغاج» تاختا میزین دالیندا چوخ تمیزآما  قیاری ـقیاری

و چوخ ایدی الری تمیز پالتارتمیز قیرخمیشدی،  وزونو. او اایدی

نا رنگینه یرنگی خبیغالرینین روردو. باشینین و ؤز ایشین گؤمهارتله ا

 ی.ق یاغیردندن آیدینلیگؤزلریچالیردی. اونون 

تیپ یه باخیب بو تمیز و خوشؤرهبارات ساالم وئریب، د

اثیری و شخصّیتینین ت گؤزلریاونون  دایاناندان سونراوانین قاباغیندا اج

، «القآن»، »محبّت»و دانیشیغیندان  گؤزلریقالدی. اونون  آلتیندا
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عیتینی سا، وضدا اول یاریمچیق یاغیردی. بارات« قانسانلی»و  «قلدارلیئا»

 سیندهچالیشماالریمین نتیجه سیاسی من». یه باشالدیاونا دئمه

بو  میشم.رستاندان گلیم و شهی. ائولتورولموشمؤیه ایدن ائشونیورسیتها

یر شئیلر یا دا گئدیب بکالسالرین دوالماالکترونیک و سیم ،الکتریک

دیردی تزونو تانیؤای هب «النآس .«ایش آختاریرام اؤیرنمیشم، ایندی ده

ش امکانی رد بئش نفره ایؤدیالنیز بو کیچیک ایش یئرینده  ،دی کیئو د

یه هیلئاگر اونو قانع ا مالیدیر.روشوب دانیشؤله گای ز شریکیؤوار. او ا

 یه بیلر.هبیلسه، بارات گلیب ایشل

ن اورک صافلیغی و آیدینلیغی اونو ،ردو کیؤبورادا بارات گ

 ،دی کیهلئحالدا اشاره ا یعین ،دیر. اواوابی مثبتج ییسینده، وئردیسایه

ا دباشالییر و آخشام آلتی دن ایشزککیت ساساع صوبح هر گون

سین تئاونالرا ناهاردان سونرا تلفن ا ،ر. بارات بئله قرارا گلد کییقورتار

 بارات .ندوؤائولرینه دئمک اوچون ین یرناهاآلسین. بارات  جوابو 

زندن ؤد یتارد ساعؤد ـزسون. اوچؤد ئجهنتی انئچه ساعبو  ،بیلمیردی

نی نتیجه اونالردانیب، آچ بیر تلفن ،سی تاپیبباجه سونرا بیر تلفن

 ،او دی.دانیشیله ا النآستلفنی آچاندا  .یه چیخدییائشبیلمک اوچون 

ن توم 500ده هتباراتا هف ،لر کیئدیباونالر قبول ا ،دی کیئباراتا د

 یا بیلر.دن ایشه باشالککیزت ساساع وئرسینلر. او صاباح

ینین نخیابا «هاشمی»ده کبیرلی المورادنین سونونا اونالر هفته

لی ائو اناخوتاق و بیر قهوهنین ایچینده بیر ااورتاالریندا بیر دار کوچه
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ردولر. ائوده اونالردان سونرا بیر یاشلی ؤگ کرایه اوچون هگیلبارات

ردی. یایده یاشاشینا اوست طبقهبییردی. یاشلی خانیم تکخانیم یاشا

 دیر، همدوزلتمیشکرایه اوچون هم خانانی قهوه بیر ،اقوتشاغیدا بو بیر اآ

اونون  اندایذینی یازیب امضاالیائوده تک قالماسین. ائوین کرایه کاغده 

ال ؤز باخیشیاوغلو گلمیشدی. او دا این ینه بنزهده ایشلهبیر ایداره

انانی خر قهوهبی ،اقوتسونرا بیر اتور ـ قوی ائدندن گؤگیلی بارات

بیر مه بنزر لییبیر ک گیلبارات .راضی اولدویه مهگیله کرایه وئربارات

ک هشؤد ـانغاوچون بیر دست یور قیئره سالما شئی یئره سالمیشدیالر،

 اغااشامییب، یؤشهد ینیائولرق ایله قاشی ـبیر نئچه دست قاب و

اونالرین  ی،ییردیلر کنی گؤزلهگیل نیگارین قارداشیباراتباشالدیالر. 

 زونندرسین. نه قدر زحمت و اوؤسولدوزدان گ «خالچاالریند و وموک»

 تدیکلریئگیلین کرایه ابارات د گلیب ووموک خالچا ایله لهیولو گلمک

 ه چاتدی.نلریائو

ز ؤا قولو اوالراکی کیمی یاغلی و توستاواسی همیشهین هتهران

تریردی. سؤخیابانی اطرافیندا گ «هاشمی» قراینی آرتیقیچیرکینلی

 دولوله کاوراالردا خیابانین کناریندان آخان سوالر دا بو قارا و چرکینلی

نین دار و اوزونلوغوندا بیر هر بیر کوچهبارات ان . بونالرا آلیشایدی

 نلر ده اونا یاخیایدی کی، حتّی میلچک آخار قارا و چرکین سو دا وار

ان انس ،کیئدیردی تعجّب ا هردنبارات  ر.میردیلئلهجرات ایه مهدوش

وام ااورادا یاشاماغا د آلیشدیریر،جه ئنایله محیط چیرکین بو  وزونؤا
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 ندهچیرکینلییبو هاوانین  .آپاریرده دان لذّت قاورادا یاشاما، هله یرائد

 لر.رلر ده یاشایا بیلمیکحتّی میلچ

یر اینکی علمی و فنّی بنه. بارات ایدی بیر گون یئنیصاباح 

ریب، ائو وئ یسینکرایه ایله، بلکه آلدیغی پول کجیهده ایشلهرشته

س یقدی. ایش باشیندا حی بیر پول قاالجاه یاخشخرجی اوچون د

 الالرآدام ئیللیسینه ماوادلی، سول دوشونجهاحتماال س ،کی یردیئدا

 اولسون.امکداش 

 اون ، بئشریارالمیشدیاولونو عی قجادان ایشه گئتمکاو قابا

دقیقه  ماشینا مینیب و اون مینیکبیر  دقیقه ائودن پیادا گئدندن سونرا

ایش یئرینه  بوجاغینداخیابانینین  «تیموری»ان دخیابانین «قزوین»ایچینده 

یدی. او ا ریندا حاضایش باشی دهزککیت ساساعصاباح او دوز  دی.یئتیر

 بیر آیری اوغالن قاپینی آچیر. ،ردو کیؤگ چاتاندا

ز یاش یککسـیددئدان بیر یالم وئردی. باراتائچیب سکبارات 

ی للاونا ب وئرندن سونراوابین این جبارات ن او اوغالنکیچیک اوال

سیندن دانیشیب و اونالری گلمه یااونون اورا «النآس» ،دی کیئلها

ونرا او باراتا س ییا چکندنیوخار یلرینیرهرکینین کئدیب. قاپیخبردار ا

ک میاندیریب و  چای دمله ئجهن «ونواز پریموسق» ،کی دیائلهاشاره 

نین اغازابو م ،دیئلهاوندان سونرا باراتا اشاره ا اوچون سو قایناتسینالر.

ه یولو ده خیابان و پیادقویولموش بوتون ژنراتورالر ائشیک اورتاسیندا

 کناریندا قویولمالیدیالر.
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یب و دیک سیندن یاپشین دستهنین بیرین«دستگاهالری یناققا»او 

 ،. بارات اونا باخیبیه ساری آپارماغا باشالدیقالدیردی و اونو ائشی

باراتا  «ندستگاهالرینداقایناق » ه. محمّد بیر دنلی ایدیئتمهاوندان تقلید ا

ارات ب سین.کی، اونو ائشیکده خیابان قیراغینا چیخار دیترسؤگ

 ا  قریبچتین و تنه قدر  قاونو قالدیرما ،ردو کیؤگ ،دیتهایس ققالدیرما

الری قایآ ،کده قالدیریبؤاونو پیس ک سوندامکن نظره گلیر. وغیر م

نه دآلتی ـبئش ،ردو کیؤدی. بارات گـ وورا خیابانا چیخارواالی وورا

جی نالر. محمّد ایکیرمالیدیه چیخاریائشی «دستگاهی قایناق»اونا تای 

جی ندی. بارات دا ایکییه چیخاریقالدیریب ائش قالراحتلیدستگاهی 

الری و قیاآری، للدی و اونون اَریه چیخایله ائشؤا ـلهؤدستگاهی ا

ز قالیردی آ دؤیونمکدنی یهچیینلری آز قالیردی یئریندن چیخسین. اور

 سین.پارتال

یر یولو ب فرقلییه چیخارماالرینین یشئژنراتورالر و دینامالرین ا

را ئره قویولسون، سونلری یمخصوص پایهیدی. اوّل گرک اونالرین ا وار

یئره نده لرین اوستواونو پایه یشیب،سی بیر طرفدن یاپایکی نفر هره

 یر ایشب اینجهیلدی، بلکه بیر قدر ئی. بو ایش چوخ آغیر دقویسونالر

ئله بروب قورتاردیالر. ؤمحّمد بو ایشی ده گ ایلهبارات  سوندایدی. ا

قولو ـلاَ بدنینی یومشالدیب کی،محّمد بیر آز  ،لیردی کینظره گ

موشدو، دوشله ائنفسدن و جاندان سینه، بارات آچیلسین، بوتون ترسه

 یب.یماجانی قال اشالمامیشدان بئله نظره گلیردی کی،ایشه ب سانکی
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 ئدی کی،د ریبتهسؤگ یلرین یئرینرا باراتا سوپورگهاوندان سون

شلری ای« الکتریک»یالنیز . یه باشالسینمهسوپورانی غازابوتون م

یر ب دیینی دوشونن بارات باشا دوشدو کی، گل یااوچون بورا کرمگؤ

چوخلو آیری ایشلر ده سی سی الزیم اوالن گؤرولهنفرین گؤرمه

 ئدب،ا کیوکلوؤمحمّد اونا ب ،باراتا البّته آغیر گلیردی کی .رواردی

و اوندان ب ،باراتا دانیشیب ایلهدستور وئرسین. محّمد چوخ تحکّم 

 .یردییسینی ایستهؤرمهجا گندالیسی ـ بیرینینایشلری بیر

نی زاماغا، دی کیدن اوندان ایستهمهمحّمد باراتا نفس یئری وئر

 تدی.ئاوام ادّی دیج ،یبیه باشالیسوپورمه یه باشالسین. باراتپورمهسو

، یبسوسیس ساندویچی آلوکانیندان بیر دمحّمد یاخینداکی ساندویچ 

 کی،یدی ا اچاید زوؤیه گئیـیهئ. محّمد یریشدیگئتمه یهمئی یینسصبحانه

وخ چیاشی دان باشالسین. بارات یههیر اولسون و چای ایچمچای دا حاض

دو و ایراد توتنئچه بیر سینه ین سوپورمهباراتک اوالن محمد کیچی

 داورانیش سوپورسون. بو یئنیدنرلری ئبعضی ی ،دی کیدان ایستهبارات

 بارات هر یئری نهایت دؤنوردو.سیندیرماغا  یین شخّصیتینبارات

جانی  قآرتیندا ایشین قورتارا مکربارات سوپو .دیلهتمیز ،سوپوروب

ی. بو بو ایشی قورتارد ککیز یاریم اولمامیشت سااعس هلهقالمامیشدی. 

 جازه وئردی.یینه اسچای ایچمه ئدیبا حالدا محمّد اونا بیر لطف

گلدی. اونون آدی  یاماغازااوان اوغالن دا بیر آیری ج آرادابو 

ّما آ اوجا بوی، ما اوندان هم گوجلو،آدا محمّد یاشدا،  یدی. اوا «رسول»
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زونه ؤا یندن سونرائیدی. رسول ایش پالتارالرین گا داورانیشلیخوش 

ایله  بارات ،کیکدو. اونالر چایالرین قورتارمامیشدیالر ؤبیر چای ت

 یشلیداورانایش باشینا گلدی. او خوش دا بیر آیری اوغالن یاشید اوالن 

ستون اوو بیریلردن داها دان او ایش مهارتی باخیمزونؤیدی، اا بیر اوغالن

دینامین  ؤیوک بیرب ،یبؤیوک ایش میزینین باشینا کئچب بیلیب

 یدی.ا« الموق»باشالدی. اونون دا آدی دوالماسینا سیم

 ردورینده تانیش اولموشئایش ی لهاوچ نفر کیمیه یبارات ایندی

 .ی یوال وئرمیردیهامیدان چوخ بارات یی، اونالرین هامیدان کیچیکی

. ردوقدر یورولموش« امّالح»بیر گون چالیشان بارات یان ایشه باشالما هله

 ایناققده بیر یانمیش کبیرلی ،دی کیبو حالدا رسول اوندان ایسته

نین نه اهیقایناق دستگبارات بیر طرفدن پوزسونالر.  ـدستگاهینی آچیب

 یه چالیشیردی، او بیر، اونو دوشونمهسینه حیران قالیبمهایشله جور

 و دقیققدر اینجه ره نه ؤزونه گؤه آچماسینین ائجاونون نده طرفدن 

ناق قایبیر چالیشمیش  نهایت یردی.یباشالیه اؤیرنمهاولماسینی 

زونون ؤا سینینمهقدر چیرکلی اولماسی و اونون تمیزلهدستگاهینین نه 

 تزه باشا دوشوردو.یوک بیر ایش اولدوغونو ؤب

ر آچا» ،«آچار آلتی»گئتسین  ،کی دیهاوندان ایست« رسول»

یرسین. بارت تیج ایله بیر قلم گیوک چکؤو ب «آچار اون ایکی»، »زسککی

 ،یببیلمیردی. رسول گللرینی همرؤن آچارالرینی، هم ده اونالرین یئرین

دی. رستؤگلرینی نؤمرهونده یازیالری اونالرین تاونا آچارالرین اوس
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یه یرنمهاولدوقالرینی اؤ اینچ اساسینداو یا  سانتی مترلرین رهمؤبارات او ن

 لر«پیچ گوشتی» ،«باکس آچارالری» او آچارالردان سونرا. باشالییردی

 دا تانیش اولدو. بیری مخصوص ابزارالرال و او آچان()وینت

 شپاسالنمیش و برکیمی باجاریقالنه  سولونرباخا ـبارات باخا

 یجن چکدستگاهینین دالی قاپسی قایناقسونرا  پیچلری آچماسینا باخیب،

ندان یالنین دالیسی آچقایناق دستگاهینیردی. هیرؤآچماسین ا ایلهو قلم 

ایله  لر«گنبولبری»ونور کی، رؤگ «ریآرمچی»کی اونون ایچیندهسونرا 

سینه ؤودهگدستگاهینین  قایناقه باغالنمیشدی. او بیری طرفدن، ییرهیچا

. ائدیردیتوخونموشدو، باراتی حیران  لهنه قدر مهارتدوالشا سارغاج 

اپشیب، دن یانیب یبیر نقطه سارغاجآچیقالییردی کی، بو رسول باراتا 

یلیب، چیخار ،یولوبسوْ کسیلندن سونرار. او لیدیگؤره کسیلمهاونا 

. رالیدییلمسارسیم ، یئنیدن نیبهتمیزل یئنیدنسی گؤودهسونرا اونون 

، کیدی آچیقالییررسول باراتا  روردو.ؤایشلرین گ ساریماالم بو سیم قو

 ققیزارتما الازقاونالری  اؤنجه ق اوچونماکسیلمیش سیملری چیخار

و ایستی اوالندا  داغ  تامامیله، اونالر یوموشاناندان سونرا، رمدییالز

الر. رمالیدیچیخارایله چکیب  آچانوینتؤیوک اونالری انبور یا ب

زونون ؤاده ، هم قولونون یانماماسیندانـلبارات همیشه گرک هم اَ 

 .موغایات اوالردی یاراالنماماسیندان

لری بو ایش ر. او،ردیوااوزون یول قاباغیندا  ،روردو کیؤبارات گ

و ایشلری باجاریقال ب ،کیمییا محمد  مکله یاناشی، رسولیرنؤبیر ابهبیر
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 ایچینده الرقان قالماریدی. بو حیا داقابزارالری تانیما هلهاو  لیدیر.مهرگؤ

نین ماشینال دوکا «و .ام .بی»کول رنگلی ردو، بیر نفر ؤگ ،یدی کیا

رین یالکاداوئردی. مغاز م الاس ،گلیبیه یرهایچ ،یبیقاباغیندا ساخال

دیلر. چوخ ییرهسلهس «یهتیمور ب»اونو  ،المین قایتاریباهامیسی اونون س

 .اولدوغونو بیلدی تیمورـ ین شریکی «النآس»اونون بارات  دی،هچکم

 یا گلدی.یشاغآ ،یبیئگ یایش پالتارالرین ،یا گئدیبیتیمور دا تئز یوخار

 اادغازاهامی م ا  اونا یاخین تقریب تاساع ،روردو کیؤبارات گ

بارات  .یدیا دان خبر یوخالنآس هلهیالنیز چالیشانالرین هامیسی گلیبلر. 

نا دو و اورتورواوْ دا یا  ،ونده اوزانیبتت یئر اوسارسولون یانیندا راح

. او هم ئدیردیا کمکلیؤسینده کـ گتیرمهدا، ابزار آپاریب آچار سالما

ن زو اونواؤ نیردی، هم دههیرؤاولوشون ینین قوردستگاهقایناق 

 یردی.دائ کؤمک رسوال ،ل آتیباَ سیندهآچماسیندا و سیملرین کسمه

 ی،بیر اوجا بو یردی.ائد مکؤو ک کردلییجه رسوال شاگبارات ساده

باراتا ایش اولدوغو قدر  امکانرسول اوالن  بیر اوغالن بدنتؤکمه

یندن ییلیاواش اونون کیشیـیاواشایشه چکیردی. بارات  واون ،دیبهیرؤا

ن بیر دیه باشالییردی. رسول هرو گلمهیندن خوشیلیو صاف اورکلی

زونو نون اؤ، اوا اشاره ائدیبدانقازلیغینالرینین ایچینده محمّدین قدانیشی

 دی.دیرئاشاره ا یینهک ائتمهلوؤیوکبیریلره ب یغینا و اوندرئیس سا

ایکی  نت اوااورتاسیندا ساعالرین قبارات بو ایشلرین و دانیشی

ین النسآینده یرهالن دا ایش باشینا گلدی. اوآس ،ردوؤیاخینلیغیندا گ
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، او کی دیئدیرر ایکیفدوغونو دوشونن بارات بیر سولچو اول کسین

 وبروشؤی گبیری سولچو یولداشالری کیمی اوندان چوخ ایست

ایش  ،چوخ قیسا سالمالشیبایله  هامیآسالن ا آمّ. اقسالمالشاج

لینده اَ قالخدی. اویا ییوخارپالتارینی گئییب ایشه باشالماق اوچون 

 .رتیرمیشدیئمک ده گناهار اوچون یایچینده و ستیل ناهار قابی یا

 یعین . اونالرایدی لینده بیر ایشله مشغولاَ بوجاقداهر کس بیر 

سیرادا ـ راآحاققیندا دانیشیردیالر. لرین ختلف مسالهوبیرلریله مـ حالدا بیر

، راونون اوچون بیر آچا ،یردیی، اوندان ایستهیبیهسلهمحّمد باراتی س

اونا ، قیاراینه آلمایگتیرسین. بارات دا اوره وسایطچکیج و یا باشقا بر 

او تریب، ؤسزونو فایدالی گؤا ،دیندا، چالیشیریالتاپشیریر ایش هر ب

آسالن  اخت. بو وبیر اولدوات ناهاردان سونرا تیرسین. ساعئایشی یئرینه ی

  دی.قیزدیریب تیرؤز ناهارین گونده ایموسون اوستپیر قاز

تئز ـئزت یب،تیری گاو بیریلر ده ناهارالرین ز ناهارینی،ؤبارات دا ا

نون اوستونه یب، اوفره سالوس بالکون کیمی یئرده ،قیزدیریب و یوخاریدا

 ،یوسون لینیتئز اَ ،سیردی کیههر کس تل باشالدیالر.یه هئمی دوزوب،

، قیک اوالراشر ابیرلرینین ناهارالرینـاونالر بیر سفره باشینا گلسین.

والم ناهار قیالشیردیالر. بو نئچه نفرین ایچینده، تیمور و ابیرلریله پـبیر

ل وشکوم ئچه یلرمهمیشدیلر. اونالرین ناهار گتیرمهگتیرمه

اوراداکی  ،گلیب خوشو چوخوضعیتدن لمیردی. بارات بو یسای
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 «محّمد» جمعین ایچینده یالنیز . اوایدی دان راضیق، قارداشلیقلوتدوس

 له فرقلی گؤرونوردو.بیریلر او و خسته ایدی،  جیلاذیت

، او بیری یولداشالری االرغازاونده اونالر قونشو متناهارین اوس

اونالر  دانیشیردیالر. حاققیندابیرلرینین قارداشالری و آتاالری ـو بیر

الردان قیردیالر. بارات بو دانیشییلرینه قدر تانعایلهبیرلرینین ـبیر

 یلرینرابطه ق، تانیشلیقبیرلریله قوهوملو ـاونالرین بیر ،چالیشیردی کی

ین. تانیس یقارداشالرین ـنسین. او بیری طرفدن اونالرین قوهومهیرؤا

رین ونالر ناهارالا تانیش اولسون. قدرحاققیندا دا بیر رین الاغازقونشو م

 «مازانستد»ایکیسی ده آسالن ـ و  «تیمور» ،ردو کیؤگ بیتیرندن سونرا

ر اونال ،رات بیلدی کیبا آندایوخاریدا نامازا چیخدیالر. بو  ،آلیب

 زلر.بیلم سولچو اوال

الر. دن سونرا بیر داها ایشه باشالدیات ایکیگیل بلکه ساعبارات

ولماغا ، قورتکی رتلسمه، او قدر ایش واردی» ،یردی کییئدرسول باراتا 

واملی او د ی یاواشینلر، ایشیردی کییهتدان ایساو بارات«. سینگلمه

ن دکمده ایشلههم ایشین خطری آز اوالر، هم  لیکلهبئلهرسون. ؤگ

قایناق بیر آیری  آرادارسول بو  یورولماز و ایشدن لذّت آپارار.

 ،دی کیهایدی. بارات دا ایست مالیی آچماغا باشالستگاهینین دالیسیند

 تگاهیدسکی قسین. قابائلهمک اؤدا کقدستگاهینی آچماقایناق اونا 

نیب، هیرؤلر ا، بیر شئیدی کیئدیرر ایکیف باراتائدن  مکؤدا کقآچما

 اولسون. لیثمره قآرتی ،چالیشیردی کیگؤره  ااون
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وک گوجلدا اونالر چوخ قایناق دستگاهینین دالیسینی آچماق

 هلینیری اَده او ب یجی، چکلینهقلمی بیر اَهارتله ر. رسول چوخ میردیلچک

اغا ملر وورئله ضربها نالرینداققیرا )وینتلرین( لرینپیچ ،آلیب

دالی را ن. سوآچیلسینالریئرلریندن چاباالییب  ، او پیچلرکیچالیشیردی 

 ـقلم  ،سبب اولوردو کیماسی اوچون اونون آچیلمانماسی القابین پاس

رسول  نالر.یرسییدستگاهینی اونون دالی قاپاغیندان آ قایناق لهای یجچک

او  جلهیلینده آغیر بیر دمیر چکلینده دمیر قلمی توتوب، او بیری اَبیر اَ

 وندن آخیر گوجویله بیر ضربه چالیردی. تقلمین اوس

 ایناققلینده محکم قلمی اَ ،دی کیدان ایستهنرا رسول باراتسو

ونرا و قابینین آراسیندا ساخالسین. س (سیبدنهسی )گؤودهدستگاهینین 

دن چالدی. ونلمین اوستقبرکدن قالدیریب و  یجیچک قکی کیلولوای

دان اراتببیر داها او  ادیغی اوچونامملبیرلریندن آیری ـبدنه بیر ایلهقاب 

س یساخالسین. بارات حبرک لینده ئنه ده قلمی اَی ،دی کیهایست

 نآبوش توتسا، یا بیر  یری، یااَبیر باالجا اگر قلمی  ،ردی کیئدیا

 النداچا گوجلهرعت و وبو س جیدمیر چکی رسولون ایکی کیلولوق

ین اراتب چکیج بیردن لیندن وورمایاجاق اینامینی ایتیرسه ایدی،اونون اَ

کوفته لی ین اَنین آلتیندا باراتیه بیلردی، هم ده بو آغیر ضربههلینه داَ

، ودربه وورضبئش آلتی دفعه رسول  زیله بیلردی. بو چکیج ایلهاَ کیمی

 سی قابیندان آیریلدی.نهایت قایناق دستگاهینین بدنه
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س یحبوتؤو سینی تیهاوانین ایس ،دو کیؤرگ آندابارات بو 

ا یردی. رسول سونرا باراتئدس اییندا دا تری حلننده و آییر. بدنیهلئا

یی مهقدان تمیزلهاپتور ـتوزپاسدان،  دستگاهینی قایناقآچیلمیش 

رسولون  لهه ، باراتا یئتیریردی.مکچیرکلری تمیزلهیردی. بوتون دهیراؤ

 میشان چوخ اونون یادیندان چیخماتدالرینین قورخوسو یاریم ساعضربه

سونرا  چالیشاندانده لرین ایچینمهبو تمیزلهدن یاواشجا و تلسمهبارات 

و بیر ببارات ن گوج گل قونلوغیور آرتیقرده یئتیردیلر. ؤتی داساع

 جودا گ قونلوغباراتا یور بو قدر اوزون اولماسینا اینانمیردی. نونگو

 گلیردی.

تیردی. تی بئشه یئاساع کؤکدهنه پیس  ،دیهبیلمنهایت بارات 

ه لرینمهائوه گئت ناونالرا نه زاما ،یدی کیا ادو تیمور آسالنزو ؤگ

ی یردئدا ؤمکرسوال ک آنالردا آنجاقر یبارات آخ .لرجکوئرهیجازه ا

رات ان بادینرالشماسیلره وئرمیردی. آخشامین حاضؤزون آغیر ایشو ا

نداکی باشیایلک گون ایش ،ئوه گئدیبا ،یردی کییرالیحاض وزونؤا

 . سینلهتعریف ماجراالری نیگارا

ارات بو قویون. ب یهریهوسایلی ایچ ،کی بیلدیردی نهایت آسالن

الری قصبح ائشیه قویدوباشا دوشدو کی،  ایندیایچینده  قونلوغیور

و  یناسوسالرالر، سو بوتون قایناق دستگاهالری، ژنراتورالر، ترانس

وخ الر. بارات چریه داشیمالیدییرهدستگاهالری ایچآغیر ـآیری آغیر

رینه بیرل ـر. اونالر بیایدیلراورادا  ده رسول و محمّد ،کیسئوینیردی 
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دا بیر محمّدین آراسین ایله ؤردو، رسولگآندا  بیلیردیلر. بوه ئدا ؤمکک

 ریشما باشالدی.ای میشاعالن اولونما

 ،دیک قالدیریب قایناق دستگاهالرین بیر تاققا دااونالر 

. بارات آپاریرالر یهیرهیله اونو ایچا دّی تکانیسونرا بیر ج چاباالدیب،

ایکی  یسینیچئرلرین بیر نئچهقویدو. او دا آرمیئرلرینه  دا آچارالری

سایلین و آخیرداقویدوالر.  تونهکی میزین اوس، ایچریدهبوتوؤنفری گ

ارات باوالن  ونغلوم قدر یورؤریده یئرلشدیرندن سونرا اههامیسین ایچ

نه ائولری وب،وتتماشین  مینیکن بیر او بیری اَلیندخیابانین  الشیبریحاض

لسه او ت ـتلسه قاو نئچنجی دفعه اوالرا ییردی.مک ایستهساری گئت

 اولالشدی.بیریلردن ساغ

زون ؤا ،گلیب ساریاونا  «محمّد»نین ایچینده بو بیر قیسا لحظه

دی. کجئدهگ مسجدینهمحّله  ،دی کیئدمیش بیر حالدا بوتون تمیزله

 یلها یولداشالری هرسول تز ایلهمحمِد ین س ائتمهییورغونلوق هله ح

گیل اراتب ی دوشونوردولر.یه گئتمهده و یا باشقا ایلنجه یئرینیمسج

و قدر بو گونون ندن ب لومون قورتاردیالر و باراتؤایشین آخیر ب نهایت

نه  دی،هبیلم هئچاسینی و اوزانماسینی حدث وورا بیلمیردی. اوزون اولم

 دی.شگله ائوه یئتی ـگلهلرین فکرینه جوماراق مساله اداکیغازازامان م

ئوه ا ایش باشیندا سونا یئتیرندن سونرا یرینجی گونوبارات ب

بیر نیگارا بهدی. سونرا ماجراالری بیرتئس ایقوخوسون ح امینش گلیب،

در اوزون ، باراتا بیر آی ققبو بیر گون چالیشما باشالدی.یه مهلهتعریف
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نه سیقلّه« توچال» سانکی ،کی رون اولموشدوغگلدی. او ، او قدر یور

ؤره گ الدگون دالبا هر میشدی. بیر طرفدن بو ایشی نئجهنائ چیخیب ـ

 و الموق ئجه رسول، محّمد،ن دی، او بیری طرفدن دهبیلمیر یینیجهبیله

باراتا چوخ  و داب. مات قالمیشدی سینهه بیلمهربئله بیر ایشی گؤ ونمورتی

تخصص یر بنه  قتحصیالتینا دایانارا ، او بیر طرفدنآغیر گلیردی کی

یوک ؤب هئچاونون  ده او بیری طرفدنوار،  بی اوالن ایشییصاح

اق ئده بیلیر، ائله آنج، نه مطالعه اقیارااتی اولملیتشکیالتی مسئو

ز یاش ککیس ـیددئاوندان ی ـده نو دا بئله بیر شرایطاو یر.ئدا کایشچیلی

 یر.ئدا کچیلیردیاوادسیز اوغالنالرا شاگس ،کیچیک

 ،یی کئتداحیس  یوخودان دوروب ایشه گئدنده، بارات صاباح

ردن چوخ ر یئرینین ایچی هللیر. اونون اَییری آغریئهر  ،بیبدنی خامالی

ئرلری قان ی ،یدی کیا وار هرلری دئی قزییرینده جللیردی. اونون اَآغریی

 ،نینلیمیشدی. اَرمهؤالیشمادا اونالری گدونن چ وؤرونوردو گ

یسی قارالمیشدی و اونالرین قاراالری بو هامـ الرینین آلتی قرناود

 ،دی کیلقدر چوخ دئییبدنینین خامالماسی او  گئتمیردی. قداتلیاراح

نین باشینا یاخینداکی خیابا ئتسین. او دوننکی کیمیتسیز اااونو چوخ راح

 ،کی باشالدییه مهسلههماشینالرا س مینیک دیب و اورادادر پیاده گئق

خالدی. ابیری س گئدیر. ایکی اوچ ماشیندان سونرا خیابانینا «تیموری»

ودن ایش ئنه ده ائیاورایا گئده بیلیردی.  ران پارا ایلهیبارات اون بئش ق
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ول هامیدان رس ،ردو کیؤتیشدی. بو گون گئن آزا یاتداباشینا یاریم ساع

 .راورادادی ققابا

 اپینیق کی، محمّد گلیبدیلر ای لیؤزمهاونالر بئش آلتی دقیقه د

. او بیر یه باشالدیؤیرتمهلری اباراتا چوخلو شئیرسول  آراداآچسین. بو 

ت بیریلری اذّی او ،. اورآدامدیبیر  قچوخ آلچا محّمد ،دی کیئباشدان د

 تیمورون ،یوک حساب ائدیر. اوؤزون بؤدن لذّت آپاریر و ائتمکا

او یر. داستفاده ائ ؤز موقعّیتیندن سوءااولدوغو اوچون  کیچیک قارداشی

و زونؤرسون و اؤگ ، ایشلری چوخ یاواشدی کیدیرهیرؤئنه ده باراتا ای

 ،لسونوموغایات ایل. او گرک یدئ کبیر گونلو یورماسین. ایشلمک

 یاراالماسین. وزونؤا

 دیردیهرؤیقاپینی آچدی. رسول باراتا ا نهایت محّمد گلدی،

 یب،یرقالددیک  یدستگاهالرینقایناق غیر آ اققاداه بیر تئجن ،کی

دی رستؤره قویاندان سونرا باراتا گئلری یا بیلر. او پایهیه آپاریاونالری ائش

لری اونالرین اوستونه قویسونالر. رسولون اولماسی و یچرجه آرمئن ی،ک

یه یائش یو ترانس دستگاهالرین قایناق ،اونالرین اوچو بوتون آرمچیرلری

، ی کیباراتا دئد ایلها بیر سس ئنه ده اوجیمحمّد  آندا. بو ه بیلدیلردوز

 ،یکاهمیتی یوخ ایدی . بارات اوچون چوخ یه باشالمهسوپو انیغازام

رسول  .باشالدییه مهرؤبو ایشی گ قینه آلمایارایهرسون. اورؤنه ایش گ

از قمحّمد ده  ،م اوالن آچارالرییالزاوچون  قبیر دینامی آچما

 یردی. یرالیین حاضتسااچای ب داپریموسون



47 
 

ه هر تلسـؤرن زامان بارات تلسهایشلرین گ یاواشـیاواشالر اون

دان ییب، سوپوردو. سوپورمه قورتوالن کیمی محّمد باراتری سوالئی

 نکی ساندویچ ساتاندان اونون اوچویاخینداگئتسین و  ،دی کیتهایس

انیندا بیر ی بیر سوسیس ساندویچی و مجانسیزیباد ایچینده شور خیارلی و

ینه یّما اورهآتیرسین. باراتا بو ایش آغیر گلیردی، گآلیب  کوکاکوال

یدی. ا رتیاجی واحدّی ایردو. اونون بو ایشه چوخ جؤبو ایشی گ دانآلما

چوخ دانیشیردی. او باشالدی ونال او محمّده نه اوز وئریردی، نه اون

اش اولسون. اوندان یولد ک یوال سالیب،سالم علی الساندویچ ساتان

رینجی ایشی بیین بارات یه قویاندان سونرایوسایلی ائشهر صاباح،   سونرا

ق ، ایکینجی ایشی محّمده ساندویچ آلماانی سوپورمکغازام

تعمیرات ایشلرینه  ماغازادابارات  . اونالردان سونراراولموشدو

 ییردی.باشال

سینده ایش باشینا ؤرهاون د ساعاتیمور ئالن و تآس معموال 

ریردیالر. چوخ آز باتی یزلرینینیب، اؤیئلیردیلر. اونالر چوخ تمیز گگ

ارات ب گؤرهلی داورانیردیالر. اونا القدّی و آنیج کار،پئشهاونالر چوخ 

ن زوانیردی. بارات ایکینجی گونو ده اؤهمیشه اونالرا احترامال داور

چوخ  لیلهه دیاونونال چالیشین. رسول ساد ،رسوال یاخینالشدیریردی کی

 جهاونالری نئ، دانقدی. ساده آچارالری تانیماردیهیرؤباراتا ا لریشئی

بو  ،وتمکانترل وه کئجایشی ن ،ائتمکدن توتموشتوتوب و استفاده 

 .یمیکیه ی اؤیرنمهنه چالیشماالریقالری و نئجدستگاهالرین نه اولدو
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ت آز اچیردی. بارکت ائچن گوندن داها راحکبو گون زامان 

یب ئیندا دانشیب، جوک دیورولوب، آز داریخیردی. اونالر ایش باشی

. یردیاشالیبماغا تانی قده آرتی یگولوردولر. بارات اونالرین شخصّیتلرین

ات بار یه چالیشیردی.یرنمهؤو ا قتانیما دانیشماقدان داها چوخبارات 

دی یا دّی چالیشان بیر کیشییالم بیر پاک اورکلی جقو ،ردو کیؤگ

 .ساریماق سیم یالنیزسین، ؤرمهبیر آیری ایش گ هئچچالیشیردی  ،کی

یدی ا یوک دینام قاباغیندا وارؤیوک میزین دالیندا بیر بؤاونون همیشه ب

یردی، مئتایشینه دخالت ا باشقاالرینیناو  .دوالییردیسیم  ، اوناکی

 اونون ایشینه.  باشقاالری دا

رسولون یانیندان  ،یردی کییایسته دانراتسیرا با ـمحّمد آرا

دفعه  یرببارات بیر آچاری تیرسین. ر آچار گگئدیب اونا بیقالخیب 

 تحقیر حالیندا دانیشماغا ونالیدی، محمّد اوناتیرسه یالنیش گ

 یینجواب ن، اونوییبدؤزمه هاونون تحقیرلرین ییردی. بارات آرتیقباشال

رمیزی یق ئرده باراتسون. بیر یو یئرینده اوتورتوئریب، چالیشیردی اون

آنجاق ایش ان ددا محمّد اونابور یعنییردی. یخطی چکمک ایسته

ارات اونا ؤرسه، ببیلمز. بو ایشی گ ئدهو تحقیر اآّما اونیه بیلر، ایسته

یلدی، هر زامان ئیمحمّد ده اوزدن گئدن د دیر.جکواب وئرهادی جیجّ

یردی، بارات او ایشده ایرادی یهدان بیر ایش ایستم اوالندا باراتیزال

واب وئریردی اردی و بارات دا اونا جورانیدااوالندا، اونونال تحقیرلی 

 اونالرین بحثی قورتاریردی. دن سونراشمهییئایکی د ـبیر کی،
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 سیاغازامیر ملی قاپیلی تعرهیرکی، کلییایکی قاپ ـری بیرئایش ی

اون  ـره اونئیاپیشان ی «قزوین خیابانینا»، «تیموری خیابانی» ،دی کیای

 ،دی کییا تیموری خیابانی بیر دار خیابانئرلشمیشدی. بئش متر قاالندا ی

نین ئچیردیلر. بو زاماندا خیاباک ی حالدا زحمتلهان ایکی ماشین عینداون

دوزمکله  قایناق دستگاهالرینگیل ؤیوک قسمتین باراتقیراغیندا بیر ب

وخون ، بلکه پیاده یولونون چدئییل خیابانتکجه توتموشدوالر. اونالر 

پارا  او دا بیر ،دی کیئدیرس ایواش حای ـواشایدا توتموشدوالر. بارات 

ری کسیب چیخارماغی، اونالسیملرین  قرور. دینامالرین  یانیؤایشلر گ

سیب ری کذالیکاغ مازیان لری، اونالرین ایچینهمهقیزدیریب و تمیزله

اونون بوتون  ،ها بئله ایشلردن اورادا چوخ اولوردو کیقویماالری و 

 زامانینی توتا بیلسین.

دن بو گون داها بیرینجی گونایکینجی گونو ده سونا گلیردی. 

آغیر ـئنه ده او آغیری دهلنئچدی و بارات آخشام گت کاراح

رسول و محّمدین  قال قارشیالشاراق،ه قویماییرهدستگاهالری ایچ

غیر آ ـ. آغیرندوؤائوه د نهایتیه قویوب یرهاونالری ایچایله  ییهمؤک

ده بئش ین جیبینزون زامان باراتویردی. اکئچیرگونلری بارات باشدان 

، بارات قنین سونو یاخینالشاراتومن بیر یئرده اولمامیشدی. هفتهیوز 

نین سونو نهایت هفتهبئش یوز تومان یاخینالشیر.  ،ردی کیئدیس ایح

اونا  ،باراتا یورولمویاسان دئییب النآسنین سونوندا یاخینالشدی. هفته
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س یال جیبلرینده آغیرلیغی حوئردی. بارات غرور بئش یوز تومان

 دی. ای دا بئش یوز تومانین آغیرلیغی قیردی. بو آغیرلیئدا

، کیمی ییه گیرنرهایچ ز ائولرینه چاتانداؤا بارات سونونین هفته

بو  ینالراون ،یدیا دی. چوخدانلهش یوز تومانی نیگارین باشینا سپهبئ

ر لجیبلرینده اولمامیشدی. اونالر یئمکلری اوچون یاخشی یئمکقدر پارا 

ردی. یاولدوغو اوچون گون به گون آغیرالش بویلوآال بیلردیلر. نیگار دا 

الری نیردی. اونالرین جیره کوپویباشالآزالتماغا ین یدا ایشه گئتمه او

و ائو وسایلیندن محروم  ئمکچوخلو ی اولمادیغی اوچون

بارات و نه سیبئله .ایدی آغیر بیر شرایط و چتین بیر دوروماولموشدوالر.

ا غلماآچیه فیصح یاشاماالریندا بیر یئنینیگارین گیزلی چالیشیب 

 باشالدی.

 

**** 

 

بیر  او بیری طرفدن ده نیگارنده گئد هر گونبارات ایش باشینا   

دن سینده چالیشیردی و اورایا گئدیردی. بو بابت«تولیدی»پالتار تیکمه 

ون غسمی نظریندن یوریجده اونالرین هم زامانالری دولوردو، هم 

یه لشمهریکیلوغا فلو یوخسو قره داریخماؤاولوردوالر. بونا گ

ونالرین ا واسینین ایستیسیندهاین یای هتهران فورصتلری اولموردو. آمّا

یدی. اونالر هر بیر شیی ا وخ چتیناولماالری چ «بوز دوالبی»یخچال 
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یچه و ا و باشقا شئیلرسرین سو و یا سرین قارپیز  چوخ آز  آلمالیدیالر،

 گلیربو  ی، ک میشدیلرئتت اارین راحالیه بیلمیردیلر. بیر دفعه ده خیالئی

ما اول بیآلیب صاحیخچال و اونا تای ائو وسایلی  یناونالر ایله

  امکانالری یوخدور.

سی هشیردی و اونون ایش باشینا گئتمهفته نیگار آغیرالهفته به 

ایش باشینا گئدیب آما او نظره آلمادان دالبادال چتینلشیردی، 

حاقییندا  «الرقآنانین قارنیندا اوالن اوشا»دان چالیشیردی. او یولداشالرین

 ونالرین هراونو ار. آلمیشدییوک کتاب یازیلمیش بیر جامع و بؤ

و اونال  یده اولماسینر کی، اوشاغین هانسی مرحلهایکیسی اوخویوردوال

یا گیل، الرینی یا اسفندیارسون نئجه داوراناجاقالرینی دوشونسونلر. هفته

 ب دوالنیردیالر.دگئیایله بیرلیکده  موراددا 

رینین التشکیالتسیاسی  ،زاماندا بیلیردی کی یبارات عین

یمی بارات کله مینلریه قاچیب و اونالرین  یائش هامیسیی یرهبرلی

ه داغیلیبالر. بارات تانیدیغی شهرلر رکدیدرگین دوشهکادرالری 

ارتباط باغالماغی دوشونوردو.  ایلهدا قاالن تشکیالت الردان تهرانیول

ین اتچالیشما بار یولوندا« ، عدالت، تمدّن و سوسیالیسمقآزادلی» نهایت

یدی اره ؤرا گلالئاایدبو  ن معناسینی تشکیل ائدیردی. دقیقا حیاتینین بوتو

 قارشی دؤزوردو.لره قدر چتینلیکبارات بو  ،کی

 یلیشکی ابیر  ایلهقاالن تشکیالت ـبارات اولوب  آیالردان سونرا

بدن هتؤکماوجا بوی،  روشده، اوؤ. بیرینجی گباجاردیماغی قراری قوی
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روشدو. ؤگله ای بیر اوغالن (زندرانلیام« )یلمالیش»بیر  یغلو سوپورگه بی

 «امپیشگ»قجا قابا ال گؤروشنده گؤردو کی، بو اوغالنالناونوبارات 

ین ایندی آرتیق خبری اولمایان موشدو. او باراتوشرؤحرکتلرینده گ

 قینداحاقین دی. بارات ذبیحای سیهمشهری ین«ذبیح»قدیم یولداشی 

قیندا حاقده اونون او بیری یولداشالری شرایط قارانلیقدانیشمادی. بو 

 لدی. ییئسی ده دوز دیلمهب

غا باشالدیالر. دانیشما ووراخلوت خیابانالردا قدم ووراـ اونالر

ینی ؤز سیاستلرا ق،یرمااشدآر لریقالری چوخلو سیاسی مسالهدانیشی

. یندا ایدییی حاققگلدی ینباللرتنقید ائتمک و باشالرینا نه اوچون بو 

ده اتین ایچینده بیر شرایطماعای، زامان آز و خیاباندا جدّیجالر قدانیشی

، هم ده هر ز آرخاالرینا باخمالیؤا ،نوبؤد آناونالر هر  ایدی کی،

رار ق نهایت. ایدیلر مالیتسلرین آزالهگئدن آدام اوالندا سـگلیب

داره ینی ا«تشکیالتی حوزه» کارات بیر آیری اوچ نفرلیوئریلدی کی، ب

دی قالجار قیز یولداشالری اوبی یارادانده ارتباط ایله یل گئتسین. باراتا

 گل ائده بیلسین.گئت ـاونالرین ائولرینه  راحت ،کی

 برکرینی للبیرلرینین اَ ـالر بیرنالر قورتوالندان سونرا اوقدانیشی

ز یولونا ؤیولداش کیمی آیریلدیالر. بارات ا ساواشچیسیخیب و ایکی 

مایت و ح»کومته نسبت ؤح هلهبارات  ز یولونا گئتدی.ؤادا  و یولداشی

دّی یاونون اوچون جمیشدیر، آنجاق سیاستیندن کامل قیریال« تنقید

کومتی ح «والیت فقیه»ـ حاقداینینده یارانیردی. بارات بو ئر بالسوال
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بئله  قدوالشیردی. آرتیلر هق دوشونجذهینینده قاریشی ،اصالح اوال بیلر

 قوندان قاباایللر. نئچه ایل ئیبونالر اصالح اوالن د ،کیئدیردی ر ایکیف

و زلری یادینا دوشوردؤن سنو«ولوق» اوتورانداخیابانیندا  «تاج»دا تهران

سینین هبونالر ایشچی طبقلر، ردیسنّتی ـداری تجاریبونالر سرمایه» ،کی

 یلرینایندهسینین نمبونالر ایشچی طبقه .یاخینالشا بیلمزلر ایدالالرینا

بیر  زوموزو بئلهؤبیز گرک ا لر،کجـ تز آرادان آپارماغی دوشونه جگئ

 نون او آنالیزینه«قولو» بارات آرتیقراق«. حاضیرالیاقشرایطه 

 یاخینالشیردی.

ر شهرین زونو بیؤئچه، اک ـئچهین ذهنیندن کرلر باراتیکیبو ف

لیک اوچ نفر ایندی بیرن بارات الریندان بیللتشکیالتینین اصلی مسئو

وردو. ریش کیمی گؤمچوخ کچیدیل ؤزونوا نیلو اولماغینین مسئوحوزه

 ،یک ایدی امکان یوخ ق، اونا بوندان آرتیقده باخارا گئرچکلرهمّا آ

 ردییارانیبو سوال  ذهنینده هردنیسون. قوْ اختزامان و و بوندان آرتیق

. سونرا «الری یوخسول کادرالرینا بیر پول وئرمیر؟تشکیالتن دنه»، کی

 نداآن اولوب. بو یداغـمادارتشکیالت کی  ،زونه گلیردی کیؤتئز ا

 لرده اولموشده وارلی عایلهئنه ی» ،یردی کییزونه دئؤا ـزؤا ؤنوب،د

گیل ارات، بلریلیئلر. اونالر مجبور دردینه قدر خوشبختکومونیستلر 

ارات . ب«ردؤزسونلیه ده ایزلنمههم  ک،، ایشسیزلیقلوولیوخس کیمی

 دن چیخیبهاؤلکبیر  ـتانیشالری بیرقدیم وارلی اونون  ،ائشیدیردی کی

 لرینه گئدیردیلر.لکهؤوروپا اآ
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لرینه تمهگئـدان چیخیبرینین ایرانبارات تانیشالری و یولداشال

 ندهریؤز اوزها ،او ئییلدی.سیز داتز جانالرینی قورتارماالرینا راحؤو ا

ردی. ییهیب دایانماق ایستقالده داشییردی و آغیر شرایطت لیّمسئو قآرتی

دار  ،یک سایلیردیو امتحان  قیوک بیر سیناؤبیر طرفدن ب بو باراتا

م ده ه  بیر شخص اولمادیغینی گؤسترسین.گونلرده میداندان قاچان 

بوز بیر  احتّ ق ایچینده، باسقی آلتیندا قالماسینی،لوولیوخس ونزونؤا

خاریجه ونا الیک هله ،بیلیردی کی ؤرندهلرینی گدیکآال بیلمه دوالبی

 یوخدور. هئچگئده بیلمک اوچون مالی امکان 

آرتیق هاوا  ق،رلر ذهنینده دوالشارایبوتون بو فک

ومورتا . نیگار شاما یچاتدیبارات گلیب ائوه  ،کی رالشمیشدیقارانلیق

واش ال ه، تزنی آچیبفرهو. سییردیو گؤزلهتمیش و اونلتی دوزئلیموا

تاوانی سییرماغا  ،دیلر نه زامان بیتیریبئتینی بیلمهلیموا ـبادمجان ،دهسفره

، کیدیلر ئک یهرؤکه یاوان چیوندن ده بیر تباشالدیالر. اوست

اوچ  ـیسی ایکآرادان گئتسین. اوستوندن ده هره دیغیقارینالرینین آج

ده یلر. شوشهلرینه تیکدنین شوشهی پنجرهنگؤزلریدا قارانلیقچای ایچیب 

 طاوانین قارانلیغیندا او کیچیک حیداها ه ؤروردولر.گ یاوزلرین یالنیز

ن یاونالر قونلوغیور ئتسین.ا قاونالرا یولداشلی ؤرونموردو کی،گ

نکی ائوین بیر بوجاغیندا اونالرین سا. گوچ گلیردی قه آغیرلیینگؤزلر

له کشک باغالماالری چوخ چتینلیؤدـغانیورمئبئللری کیمی اوالن 
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یوخویا  ننه زاما ،دیلرئچ بیلمهه ،آچیب ـیبتاغین اورتاسینا گتیراو

 گئتدیلر.

 ،ما اوآدی، کجصاباح بارات هر گون کیمی ایش باشینا گئده

 ییردی.نین اونونال ایلیشکی یاراداجاغینی گؤزلهتشکیالتی یولداشی

ری و اللدی. اونون بوتون قوداها آرتیر نییماغیرغین جانینین آبارات

اونالرین  یدی.ا داحالبح یوخودان دوراندا توتقون والری صقآیا

نین دی. بو قرار هفتهقگیلین ائولرینده اوالجابیرینجی قراری بارات

.  دیقسینده اوالجااوچ دؤره ساعات ما گونو ناهاردان سونراوسونوندا ج

یندا باش ایش گؤرهانا قدر چوخ قالیر، اونا او زام ،بارات بیلیردی کی

ؤزونو ا ظریندنمدان، هم ده تئوری نباخیلی هم عم قراقآرتی

 ینی آلماسینیین قارشیسیماسینرغنین آلریاَلچالیشیردی.  یههکامیللشدیرم

ات سونرا بارنیب، دان اؤیرهرسولدن اؤیره چمینیایش  ایلک دفعه اونا

 هی،، بیر قایناق دستگاکی رقازانمیشدی گوونجاؤز قدرره او ؤزونه گؤا

 باغالیا بیلیردی. ـآچیب  یتور دستگاهینامدا ترانسفوریا 

. نی قوالم گؤرردیایشلری  ساریماق نین اصلی سیماغازام

تیمور دا ا یآسالن،  نیایشلری ساریماق سیماینجه  ، عمومیتله،کیچیک

ا دیا  ی ایله سیملرین قالینلیغین،رلالریاضی فورمو روردو.ؤگ

م بیر طرفدن دستگاهالرین سی ین اونالرئده بیلمهحساب ا واوزونلوغون

یردیالر. یوالد «سی کیمیپیوک مودئلیناصلی »سین ؤرهالری و دققالینلی

ی، سیملرین قالینلیغین هردن ،ینیردیلر کگووهزلرینه ؤاقدر اونالر او 
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، کیآزالدیردیالر دا یا ، آرتیریب سایینیدوالندیغی دوره  هردن ده

 نلر.نی آال بیلسییی نتیجهدیتهاونالر ایس

 یئددیاوندان بلکه  لده ائتسه ایدی، باجاریق اَده  بارات نه قدر

ون ، هر گردی کیییدان ایستهاون هلهن محمد یاش کیچیک اوال بیل

لکه نی سوپورسون، باغازام تکجه ه قویاندان سونرایاهالری ائشیدستگ

چوخ  یآلچالدیلمانـکیلیببارات بو اساونا ساندویچ آلسین.  گئدیب

ز ؤا یاخینالشیردی. باشی اقوالم آرادابو  ،او دؤزوردو. قیارااآلمزونه ؤا

یدی، ا ارو  سیؤیوک فلسفهبیر ب مخصوص زونهاوالن قوالم اؤ هدایشین

 یمیزمدنییت، قآدامالری مدنیتسیزالر بیز ایرانلی»کی، ایدی او دا بو 

بیر  ـ. بونالری بیر«کسئچمزدی چیزوموزه باشؤالری اولالاولسایدی، م

 میردی.شاجتماعی بحثلره قاتی ـچوخ سیاسیبارات ین تهایس قتانیما

 ؤمکباراتا ک کده گلیبنی سوپورماغازارسول دا م ا بعض

یینی ین بیر گون ایشه گلدینین دالیسیندا چوخلو وسایلاغازا. مئدیردیا

 ،ردی کیییئرصت تاپاندا دوالم هر فقومیشدیلر. لهئانبار انظره آالراق 

ی دان یاخشنبو فضا آچیلسین و او ؤکک کی،یه تیی گرک ائشبونالر

الدیغی لینده ساخاَایله  لریجیوک دمیر چکؤبارات باستفاده اولونسون. 

ت ای راحیمیسدن اوالن سیملری کسمه نه چالمادان،توسقلملرین او

للرینده اَی، بلکه اونون یدیوخ اقارالیغی تکجه  نینریللروردو. اونون اَؤگ

 چوخ آنجاقیدی. او ا وار لی یئرلر ؤیمهو قان د یاریق، کسیکدایم 

 وورماسین. لیندناَ یج ایلهچک ،چالیشیردی کی



57 
 

ا دئدی سونرا تیمور آزبیر  ندن سونراگل ماغازایا آسالنبیر گون  

تا فیکریمی توبارات اونون  «.یه سیچان دوشوبهتل ،سنهیئد» ،کی

 ینسینی قویماالریسیچان تله داماغازا. او ایندیه قدر اونالرین دیبیلمه

یچینده سیچان ا چیرکینلیین و،توست بو قدر یاغ، مگر ،زهمیشدی. تؤرمهگ

بیر  نآسال ،ردوؤگ ،یدی کیادیری قاال بیلر؟ بو فکرلرین ایچینده 

سیچان اونون  ویوندابدالیدان گتیریر، بیر پیشیک باالسی  یسینسیچان تله

ین چیرکین هاواسیندا، میلچک تهران ،ایچینده. بارات بیلیردی کی

 «ا سیچانچغآ»دیری  ایریلیکدهبو  ،مّا بیلمیردی کیآدیری قاال بیلمیر، 

 تهران شهرینین ایچینده اوال بیلر.

 نئجه ایریلیکده سیچانی اونالربو  ،کی رکره قالمیشدییبارات ف

ایش ن نه یاونالربارات ین هرمؤسیچان گ هدکیوکلوؤلر. بو بکجاؤلدوره

 ،باراتا دئدی کیؤنوب د آسالن آردا دابو . یینی بیلمیردیهجگؤره

ده بو هوای د ،دی کیئزونه دؤا ـزؤ. بارات ا«گئت بیر آز بنزین گتیر»

 ین بو قدرآسالنالر. او ذهنینده قیاندیراجا ایلهسیچانی بنزین 

ینین ز ایش محیطؤت اا. باردوغونو تصوّر ائده بیلمیردیاول  لیاورکداش

 رموشدو.گؤ آمانسیز اولدوغونوو  گوبود قدرنه 

نزینی ئبلیندن اونون اَ آسالنتیردی. ئنزینی گبارات ب نهایت

 ،کی دیییرگؤزلهه باشالدی. بارات یهکمسیچانین باشینا تؤ آلیب،

ش او آمّا ایلدورسون، ؤا ـیاندیریب  الحیوانی اود قاپینی آچیب، آسالن

اونون باشینا  آنجاق بنزینسیچان  قی. یازیدامچاتیه مرحله
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والندی، سونرا سینه دؤرهه دبیر نئچه دفع نین تاثیری آلتینداسیؤکولمهت

 دیب،اَلده ائلدو. بارات فرصت ؤا بوجاغینداقفسین بیر ییخیلیب، 

لیکده ایریبو  داماغازااونالر چالیشدیغی  ،سیچانین هیکلینه باخیب

 ـیب ئیردی، هم بوندان سونرا اورادا یئدیاولماسینا تعجّب ا سیچانین

 یردی.ئداحتیاط ا قه آرتییندمق زتمیز ساخالما وزونؤو ا چمکای

لیب گین قرار زامانی تیشدی و باراتئنین سونو ینهایت هفته

ولداشی یائولرینده اونونال ایلیشکی یاراداجاق چاتدی. بارات گیلین 

 دی. اونون نیگارالقاوالجا گؤروشوایله  «نیگار» دا، سونرا ایلهبارات  

شاغین احتیاجالری اونیگارین روحی دیینه گؤره بیل ینبارات گؤروشو

 ناونالریایله باغلی اوالجاقدی.  لریمساله کیقاباقسیندن گلمه

 انیامونالردان چوخ خبری اولاو  همیشه یوخاریدا اوالنکی ائولرینده

یاراتماغا چالیشمازدی. بو مساله چوخ ارتباط رال اونال قوجا آرواد

اونالرین  یننبییحائو صاونالر دا ا ،ین خوشالرینا گلیردی کیگیلبارات

  میردیلر.سینی ایستهئتمهاللوق فضو حاققیندا

یاشدا  باراتبلکه ده زل و ؤگ ط یولداشی گلدی. اویبین رابارات

ئولرینه گیرندن اگیلین ن او قیز باراتیئیدی. بیر مانتو شالوار گا قیزبیر 

ئچه نبیرلریله تانیش اولدوالر و ویون آچدی. اونالر بیرـرتؤباش ا سونرا

ی قاباقجادان حاضیرالدیغ نیگاریلر. دقیقه تانیش اولماغا صرف ائتد

 تونونایله دوستیردی و هامینین قاباغینا قویدو. سونرا بارات چایی گ
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ی، کئتدی گ هطاجاغینی بیلدییی اوچون حیباشالی نینلریجلسه

 ال مشغول اولسون.قپالتار یومادا یا  قاجاق،ـقاب

 وسیاسی دورومون نینریهایچ ـ دانیشماالریاونالرین اوتوروب 

له ایلری سی مسالهگونون سیا ،لریق، اونالرین دوشونجهآراشدیرما

ادیات اولدوغوندان اقتص اختصاصیین تا. سونرا بارباغلی ایدی

بیر ه باغلی للرق اقتصادی مسالهآیلی ،دی کیفیکیرداشی اوندان ایسته

 نتشکیالتی ،دی کیئدیرس ایلر یازسین. بارات حسیرا تحلیل

قدر ن او تدؤلدحاکیم بیر طرفدن داها  یوخاریسینداکیالر دا بارات کیمی

نه لریده اونالر دا بارات کیمی اؤز تحلیلهم  ئتمیردیلر،ا مایهیده ح

بیر گر لر )ای گؤزله سینسینمهگل ننظرییوخاریدان بیر کی،  دایانیردیالر

 آدیندا بیر شئی اولسایدی!(.یوخاری 

شکیالتی ین تلومو باراتؤب سونالرینین قگیلین دانیشیتبارا

نین فیکیرداشی ایله گلن هفته. او اوچ آیری عاید ایدی مسئولّیتینه

ت اآخشام ساعایشدن چیخاندان سونرا  چهارشنبه گونو یندااورتاالر

 رده قرارالری واریئبللی آلتی یاریمدا، قزوین میدانینین یاخینلیغیندا بیر 

لرینده بیر لساغ ا ،کی ایدی لری بوـ بیرلرینه نشانهیدی. اونالرین دا بیرا

رینه یئتیشنده بیرلـ. بیراوالجاقدی ری جیبلریندهللاَل سوْ  ،سیئتهزکیهان ق

ینا اختشام و» ،دی کیکجئیهدیالر. جواب وئرن دقالجااتی خبر آساع

 .«ت قالیرایکی ساعا
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عمومی  ا، آمآز حاققیندازه یولداشالرینین رینی و تئبارات قرار ی

 ،دی کیتئس ایح نندن سونرااؤیره خیردالیقالریبارات بیلگیلر آلدی.  

ریلماغا فیکیرداشیندان آیب. بارات اریلری قورتآرتیق گؤروشاونالرین 

 ائدیب، سونرمانین تعیین اارینین زالجک قراریاخینالشاندا گله

ی. بو دلری باشالگؤروشمهین «ساناز» ایله سونرا نیگار خداحافظلشدی.

ه یو ائشیا رهؤگ، اونا ایدی  ین اونالرین یانیندا بیر ایشی یوخباراتآرادا 

 خیابانا گئتدی.وئر باهاناسینا آلبیر  ،چیخیب

 امانائوه گلدی. او ز یئنهبارات  الشاندادوشنه یاخین قارانلیقهاوا 

ارا اوچون بیر پ ز گئتمیشدی. نیگار دا ائوده شام بیشیرمکدا سانا

بی یصاح فیکیرداشن ایکیسی ده بیر آیری یاونالر روردو.ؤکلر گوتدار

 اخیمدانب یاراتماقسئوینیردیلر. بارات دا تشکیالتی ارتباط قدان اولما

 نهایت ،کیبونا گؤره سئوینیردی . ده ناراحات ایدیهم  سئوینیردی،هم 

ین اراتتاثیر قویا بیلر. ب باخیمدانارتباطی وار و سیاسی تشکیالتی 

وخ زونو بوندان چؤا، او نجی،بیری :دیسببدن ایتچیلیغی نئچه اناراح

نالر؛ اونا بیر کیچیک اوچ نفرلیک حوزه تاپشیرسی ،یوخاری بیلیردی کی

، هله دییا وار رالالچوخلو سوحاققیندا دا  زوؤتشکیالتین اایکینجی، 

 چحاققیندا هئ ،اوچونجو واب دا وئرسین؛ الره جهاردا قاال، اوالن مساله

سوللوغو ایدی کی، اونا یوخدیی اونون هره بیلمؤس ده بیر ایش گک

ت اآزیندان گونده اون ساع هفته ده بئش گوناوالراق، مجبور  گؤره

 ی.دای بارات چوخ چتین بیر دورومدا چالیشمالی
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 احاققیندا دانیشاندان سونرسانازین  قدرنیگار بیر  ایلهبارات 

. راونالرین هر ایکیسی سانازین شخصّیتیندن خوشالری گلمیشدی

راد وونو مبو هفته س ر.ئدیردیلس ایحللوک اونالرین ایکیسی ده یونگو

 لریوژهبیر ساوچون  قدانیشماین گیلدی. باراتهاونالرین ائولرینه گلم

 یم اولماسیسی و اونون یاخشی بیر خانایدی، او دا سانازین گلمه وار

نه یئاونالرین  و خیالالر ایچینده الرقدانیشی ایدی. بو صحبتلر،

   .دالدیردیخویا اونالری یو یب،گل اوستونالری قونلویورغ

لتیدا ات آآخشام ساعکی، یردی یهزلؤگ ورشنبه گونونبارات چ

ام زون قزوین میدانینا یئتیرسین. آخشاؤ ایشدن چیخسین و آلتی یاریما

یماغا ییه قورهان دستگاهالری ایچدت بئش یاریمایله ساعابیر باهانه 

یدی. بو انین ایچینده ماغازادا بوتون دستگاهالر ات آلتیساع .باشالدی

یه گئتمهیواش او بیریلر ده ـاواشرسول و ی ،الموق آندا

ماغا یو واوزونـلاَ بیرلیکدهالشیردیالر. بارات دا اونالرال ریحاض

چنده، ئدی و آلتینی اون دقیقه کشییهسونرا پالتارالرین د باشالییب،

 .ماشین آختاریردی مک اوچون مینیکمیدانینا گئت قزوین

یهان لینده کیدی. او اَا ریقرار یئرینده حاض بارات آلتی یاریمدا

 یلهار فاصله اون بئش متقرار یئریندن لی جیبینده، و او بیری اَ لیییگونده

ه دز آلتینا آلمیشدی، هم ؤم قرار یئرین گقدم ووروردو. او هاوراالردا 

مکان یسینه اهمبیر یئرده توپالنا بیل نینیولداشالری کی، یدیاقرار یئرینده 

سمی یاولوردو. بارات ج قارانلیقواش ای ـواشاهاوا ییارادیردی. 
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 اختی داو کمئاونون شام یون اولموشدو. آخشام غیور باخیمدان

ر اونو لالناقنال وئریردی و بو سیاتی آیری بیر سیقساع ندی، بدنینیچاتیر

 دی.ئدیرسیز ااتراح آج و رقدبیر 

ایگیرمی  ،وانابارات بیر خوش تیپ ج گئجیکمکلهبئش دقیقه 

لینده اَ ،دو کیرؤاوغالنی گن بیر قرار باشینا گلاوال بیلن و  بئش یاشیندا

 اتیناساع ،وبدور یئردهلی جیبینده دوز بیر و او بیری اَ لیییگوندهکیهان 

بیر یا  ولیدیر قرار ،کیونوردو رؤگ تامامیلهیه باخیردی. ؤرهباخیب و د

انماسی و جا دایو آشکار یئرینده بللی قرار ییر. اونونهزلؤئچه نفری گن

ت اونون باراردی. ئدیتسیز ااراحچوخ داورانماسی باراتی بئله 

اوچون  ققوروما یز امنیتینؤ، ناچار اکارجا داورانماماسینی گؤروبئشهپ

ال یشاورانن دایکینجی اوغالن دا هم کی، زدوؤد قبیر نئچه دقیقه آرتی

 ،یشدیالرلریله دانبیر ـر اولدو. اونالر نئچه کلمه بیریقرار یئرینده حاض

نا باخیب و الریتادانیشا ساعـدوروب، دانیشا یئردهسونرا ایکیسی ده بیر 

 یردیلر. یهزلؤی گلریناو بیری

ی اوغالن یدی. بو ایکینجا یاشالری بیر ا  ایکینجی اوغالن دا تقریب

راق نظره سمی باخیمدان دا چوخ قیوی. جیدیا لی واراققابیر آز س

وغالنا آیدین بیر ا آلمیشتحصیل  ینواناج بیرینجیگلیردی. بارات 

ان بلکه بیر یئرده چالیش آدامی،مل عآز چوخ  نین، او بیریدیینیهبنز

ردو ؤگ نکیارلرین ایچینده یکیبو فبارات دوغونو ساندی. ایشچی اول

دن رصتو، بیر آیری اوغالن دا همن شرایطله یاخینالشیر. بارات دا فکی
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 ه او بیریلرده ایکیسی بیر زاماندا قرار یئریندئدیب، اونونال بیرلیکاستفاده ا

 یه باشالدی.ؤروشمهله گای

اوا ه سوردو.اون بئش دقیقه اونالرین بیر یئره توپالنماالری 

ی دباولموشدو. بارات و یولداشالری بوتون سولچوالرین  قارانلیق

بیرلرینی  ـبیرقلیق ایله قاباقانلی و گولشیاولدوغو کیمی چوخ ایست

نالردا او کل وئرماَ برک ریو ب ل وئردیلراَبرک سونرا  ،قارشیالییب

مکدیر. دئ رالریتانی یبیرلرین ـبیران بری اونالر اوزون زاماند سانکی

دا قاالبالیق اولمایان یانچوخ یاواش خیاباندا ـیاواشده اونالر  بیر لیک

 حرکته باشالدیالر. 

رعایت  هشکیلدلری طبیعی مساله« امنیّتی»حبتلرین ؤبارات ص

 قو طبیعی داورانما یئرینده ایز ایتیرمکقرار  یزلرینؤو ا ئتمکا

ش سونرا اوچ یولداشیال تانی باشالدی.ی ایله باغلی دانیشماغا لرمساله

 یدرسین ردی،ییهایشل سینداماغازاسینین بیرینجیسی، آتا. اونالرین اولدو

ققاللی ایدی. بیر آز سا بیر اوغالنینه قاپانان ایچاؤز و چوخ  بیتیرمیش

وار  ومودیپلاورتا مکتب او دا  ی.چالیشیرد اوالن اوغالن بیر خیّاطلیقدا

 یردی. دا چالیشایدی و بیر فابریکا وار وموده دیپل نیناو بیری ایدی. 

اونون یولداشالری  ،کی الدیردیتاراح یین ایشینبو بارات

 یالرینقیدانیش ی ـین ایشینباراتمساله ی. بو یدا وار الریموآزیندان دیپل

باراتا سینه کؤمک اودیردی. یوکهالر سطحینده نیدیآدرین و 

الر خیاباندا . اوندانیشیغی یؤنلتسین ،جال وئرمیردیلر کیایولداشالری م
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 نییردیلر. باراتائدوام ایب و دیگئده سیاسی بحثه باشال ـگئده

ارات مباردومانا باسمیشدیالر. بوبایله اونو  یولداشالری ایکی دسته سوال

روردو، او ؤگ ینین هاوادا اولماسینیتز سیاسی تشکیالتی وضعیؤزو اؤا

سیاسی  قاو بیری یولداشالری اوندان آرتی ،روردو کیؤبیری طرفدن گ

 قالیبالر. نه قدر آوارادان تشکیالتی باخیم

 و رماغاآراشدیوضعیتی دان ین یولداشالری سیاسی باخیمبارات

یه د ائتمهتنقی قراقآرتی یرینللکی تحلیالرینین قاباقتشکیالت

سبت نکی سیاستلره . بونالر سیاسی باخیمدان قاباقباشالمیشدیالر

ترناتیو بیر طرفیندن آل تشکیالتمّا اونالر آباشالمیشدیالر.  یهلنمهههشوب

 شکیالتت «بارات» ،یردیلر کیئدر ایکیرموردولر. اونالر دا فباخیش گؤ

 ن. بارات اونالریرلیدیواب وئرمهارا جالالطرفیندن گلیب و تمام سو

او یلمزدی. اونالرین قاباغیندا سیندیرا ب یالرینتشکیالتو توخونا  کؤنلونه

 لیمهس وئرهلرینه سآنالیز ا اونالرین دوزگون سورونالری وباجاردیقج

 بو حکومت ضدّ دیر؟ سن، بو حکومت ّضد امپریالیستگؤره دی.ای

نین قویروغونا تبدیل «حزب توده» تشکیالت؟ میدیرداریسرمایه

نین هـ اونالر روسّی لریحیزبینین رهبرلرینین دئدیکتوده اولموشدو؟ 

دینه آزاد و م سْووئتلر بیرلییی، دوغرودان، ؟ایدی دوزـ  جاسوسویدوالر

 الرورودیر؟ و اونالر بونالرا تای سفاضله کیمی سوسیالیستی بیر جامعه

 توپا توتموشدوالر.دال دالباباراتی ایله 
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اسالم  ینتشکیالتر و توپا باغالماالر السوال رایایکینجی س

هایت بو ن. عاید ایدی سیاستینه هئتمیت احکومتیندن حما تیجمهوری

« التعد»و  «قآزادلی»بو حکومت  هلهباسقیالردان سونرا  توتولماالر و

وجو گز ؤدی. بارات اای لییه جواب وئرمهحکومتیدیر؟ بارات بو مساله

ین دان آچماغا چالیشیردی. باراتتئوریک و سیاسی باخیمنی قدر مساله

تنقید ی الرینین باخیشینتشکیالت قراقالماالری بیر طرفدن آرتیقآچ

لره جاواب وئرمک یئرینه داها ده مساله  ، همآتشینه معروض قویوردو

 ـسینه یی دوشونجهیئتیشدی هزؤزو تبارات ا سوال یارادیردی.دا 

یر ب« قارشیایشچیلر و زحمتچکنلره »ر و بی «حکومت غیر مردمی»

 دیر، دایانیردی.حکومت

دان یورولموشدوالر. بیر قدانیشما آرتیق یول گئدیب،اونالر 

لر ده نهایش یئرلرین زؤ، اقونده اوتوراراتاوس ده بیر صندل تاپیب،قطهن

 ال قسی  و بیر پارا عمومی خبرلر توپالمامساله کخبر وئرمه اولدوغوندان

ده قطهن نمسونا چاتدیردیالر. یئنه گلن هفته قرارالری هالرین وماوتور

ز ؤبیرلریندن آیریلیب و هرکس ا ـدی. اونالر بیرقمن زاماندا اوالجاو ه

 یوال دوشدو.ائوینه ساری 

ت اونا یاخین ائوه یئتیشدی. نیگار اونون جلسه ابارات  گئجه ساع

ا انا قدر ائوده تک باشینمّا او زامآیدی. ا باشیندا اولماسیندان خبری وار

 نهسیقدر ائوه گئج گلمهنی بو بارات بیر طرفدن گئجه قالمیشدی.

ما آناراحت اولوردو،  قدربیر  ین بو زامانا قدر تک قالماسینداننیگار
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یدی. ا حسی وارق بیر سیاسی تشکیالتی چالیشماسینا دا قاریشی

 ـاجازه وئرمیردی. شامین تئز هجسمی د یهدوشونمه قدان آرتیقونلویورغ

دی نه زامان بیلمه هئچـ اوزونه باغالنیردی. زؤا گؤزلرییندن سونرا ئتئز ی

یوخو  هئچ نی، گئجهکیایدی  ونغیور قدر یوخویا گئتدی. او یخیلیب ی

 ووزونا یشیغینا یوخودان اویانیب،شینین اهدی، صاباحین گونهرمؤدا گ

 رالیردی.یحاض یههایش باشینا گئتمگون و  یئنی ربی

التی تشکی» ن رد نفر اوالؤد اؤزو ایلهبارات بو کیچیک بارات 

 ییقبول ائتمه ینمسئولّیتی نینبؤلمهبو یردی. یباشالیه لشمهکریف« یهبؤلمه

نون . اوتوتوردوه دظرکیمی ن دیلمهتمه و کیچیلزونه چوخ کیچیؤا

 یوکؤحالدا ب یعین ایدی، الری وارقیوک باجاریؤبونالردان چوخ ب

اسیب ک نین کناریندالتمهمسئولیّتلر بوینونا آال بیلردی. بو کیچی

س یح یاولماالرین کسوموبیر ـدری ، بیرقیازی قراقن آرتییسولچوالر

بیر ان دسیاسی باخیمشکیالتین تئوریک و تسو، ردی. اوچونجوئدیا

ا ددان یوخاریؤره هم بارات. بونا گایدی یوخواحد تحلیل و آنالیزی 

ؤزو ده ارات الر، بیئچیریردک یسینؤزلریندن تنقید بیر پروسئاوالنالر ا

دان اون الرآشاغیداکیدان یردی، باراتئچیرکس ئله بیر پروسئب شخصا 

وخاری ی الده بیر نازیک ساپبارات بو شرایط .یردیلریهواب ایستاج

 تشکیالتا باغالنمیشدی.
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 یییشکینلیباونون  .بیشیردیه یندایش قآرتی ایش یئرینده بارات

ی آرادن الریب، کیچیک ایرادهکوب، تمیزلؤدستگاهالری س

 دان عبارت ایدی.دستگاهالری باغالماغ قآچی یئنیدن قالدیریب،

 هلهاوزون سورن بیر ایش اولسا دا، یوک و چوخ بؤ بو ایش 

کار قدر ده پئشهاو  ادالرسارماسیم  اینجهایشی و  بارات اساس تعمیر

ن. لینه آلیب قورتارسیبیر ایشی اَ قل اوالرایتقموس ،دئییلدی کی

دستگاهالردا ایرادالری  ،کی راوستاالشمامیشدیقدر او  هلهین بارات

اوچون لشدیرمک زو دستگاهالری تکمیلؤا قالدیریب،آرادان 

 .اولسوناریلی باش یاراتماقدالر ییشیکلیکهد

لرین ق رابطهراقگیلین ایش یئرینده بارات آرتیبارات

دامالر آ ردی. اونالرین ایش یئرلرینه بیر سیرانیهیرؤا خیردالیقالرینی

الری واش بو آدامایـواشابارات اونالری تانیمیردی. او ی ،گلیردیلر کی

علیک الماس هد ایله باراتگلنده  یاماغازا آرتیقتانیماغا باشالدی. اونالر 

یه مهنهیرؤبیر ا ـبیر یاونالرین آدالرین بارات دا .ییردیالرباشالیه ئتمها

 .ردییباشالی

 سوروجوسو ریت ،یدی کیی اشایوک قاردؤین بالنداوود، آس

وندان ااندا یدی. او دانیشا بدنلیاوجا بویلو و  بیر آزدان الناو آس .ایدی

گلنده  یااغازامدی. او دا ای و آرام ترپنیشلی بیر کیشییر آرام دانشی قآرتی

 ولوشکلوک مکتریک یا الکترونیئلئبیر انین رییت ادانیشاند البونالر هردن

، دی. بوئدرر ائیربهئؤزو بو ایشلری یادا ماغازااولسایدی، گلیب 
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یر ده بدا چالیشمیشدی. داوود ماغازابو  قالرابااو دا ق ،کی گؤستریردی

 اورکلی بیر اوغالن نظره گلیردی.چوخ محبّتلی و صاف

ون الردان بیری ده رسولقآیری قوناگلن  اوندان سونرا یاماغازا

یر ب قآریو  اوجا ق،سینی باخیمدانسمی ییدی. جا« حسین» ـ  آتاسی

ین بیر جور اوخشامیردی. حسین چئه ا«رسول»حسین ن کیشی نظره گل

و اوجوز  یلیآغرـباشهنه و ؤک قدربیر  ،یدی کیا وار)تیرئیلیسی( ری یت

یی همؤالرین کبونبیر تهر  هیدی. حسین دایلی ئریاولموش بیر ت مالقیمته 

بندر عبّاس یولوندا  ـتهران ، سونراوببی اولییلی صاحئریله تای

 چالیشیردی.

ا یمور دئقوهوم ایدی. ت گیل ایلهآسالن ابونالرین هامیسی د

یا اغازام هردنالری دا قدی. بیر نئچه آیری قوناای ریین باجیسی اَالنآس

دان «بندر عبّاس»یلر. اونالر اید لریرشوفئیلی ئریاونالر دا ت ،گلیردیلر کی

لیب گقالیر و  تهراندا ر اولونجاییوک حاض یئنهنندن سونرا نئچه ؤد

 بیر  آزدا باش ووروردوالر. اونالرین بیر آیری یولداشالری یا ماغازا

یدی. بارات اونون ا ز بیر اوغالنآیاغیوادلی و قارا، سقآری

ئچه سنین اولدوغونو سیدوشونجهدا سولچو الریندان بو اوغالنقدانیشی

بارات  .چوخ چالیشمیردیسینی تانیتماغا اؤز دوشونجهمّا ، آبیلیردی

وغونتولو بمّا آ، ردییکرلریله تانیشین فاو دا بارات ،دی کیئدیرس ایح

 باراتماغا ایمکان وئرمیردی. یآیدین دانش ا آرتیقاونالر وضعیت
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 ین اونالآساو دا  ،ی اولدو کیللمّا بآدا چالیشیر، اجعفر هار ،بیلمیردی

 .ردیریباجیسی اَ یبیر

تی ساانی بیالری گلنده چای و شیرقبو قوناالرینا ماغازااونالرین 

لذّت  نیه هم خوش صحبتلردهایشلـیههده ایشلگیل آچیالردی و بارات

صرف  یشیرین ـو چای  ی سورورداریخمادان زامان ده، هم آپارار

 باش یاماغازا شوالریندان دا بعضیلری هردنوناونالرین ق .ائدردیلر

 گیله نسبتآسالناونالرین ایشلری  ،روردو کیؤ. بارات گاردیوور

گیل بعضی آسالن ،ردی کیئدیس احی. سونرا بارات رچوخ آزدی

 ردیلر.ئدیا ؤمکاونالرا ککله ایشلری اونالرا وئرم

شلری ده ای «یونمادمیر»و یا  «کمهب تؤیقال»گیلین بعضی بارات

رده اغازاالرا وئریردیلر. بو ایشلایکی تانیش یاخین م ـبیر ،اولوردو کی

نرا وئریب سو ایش حاققیندا آچیقالماگیل ایشلری آپاریب و بارات

آلیب گتیریردیلر. بو  دا گئدیب، تحویل وئریردیلر. سونرا

ایدی.  کیشیساققاللی و خوش گؤرکملی بیر  دمیریونانالرین بیری

ردی. اونونال چوخ دانیشمی بیلمه احتیمالینا گؤره دولت آدامی اوالبارات 

 ریردی.چایدان دانیشیـاوچون آیدان بیر ده ایزی ایتیرمک

آلیشمیشدی. تامامیله حیطینه وبو فارس م بوراجان بارات

جا فارسدوغو اوچون دا اولتهران ه یاخینبئش ایل دا دانقجاقابا

ی آتاس ینیمور و محمّدئمّا بیر گون تآ. ایدی یوخ ولوشکومدانیشماقدا 

یینی دتهرانا گل دنکرج ایله وریمئت نوناوچون اونه گلمیشدی. یا ماغازا
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ده اوالردی. یاشی اونوتموشام. اونالرین هامیسینین ائولری کرج

ر صندلی بیال احترام داماغازا یئتمیشدن چوخ اوالن قوجا و یاشلی کیشی 

بو قوجا  ،ردو کیؤگبارات  نندایدانیشیغاونون شدی. سونرا یلَ ونده اَتاوس

ین اراتبو سوال بندا او ر.وددانشیر و تورک لهچوخ زحمت جاکیشی فارس

وندان ایکی نسل ب ـیا بونالرین هامیسی بیر، اولماذهنینده یاراندی کی

 دیر؟دان تهرانا گلمهآذربایجان ققابا

زامان  بو. باشالدی دانیشماغا ایله تورکجهقوجا کیشی بارات 

ی یهاونون اوریمی یرسن کیسینده بیر نفره سرین سو وئریین ایستیا سانکی

 وزون زامانالردان تهرانا ایشچیلیک اوچونا بیر فرحلندی و ،آچیلیب

رگیل بو یموئالبّته ت  یه باشالدی.مهلهریفدیینی آنا دیلینده تعگل

رینی الاولمادان آذربایجان ینی وئچمیشلرک. اؤیونموردولرالمادان قآچی

ـ آتا ،یردیلر کیئیده چالیشیردیالر. اونالر آشکار دیه لتمهگیز حتا

 لر.یرملبی آمّا اونالر تورکجه، رودآناالری تورک

  لمیشدی.گ بیر آیری قوناقتبریزدن یا ماغازابیر گون  آراالردابو 

یدی. ا اونالرین یاخین قوهومالریندان قوناقبو گیله گلن آسالن

باراتا  یسگیله گلمهآسالنتبریزدن  ونبیر قوهوم لیجههدر ینجیبیر

ه د کلریؤگیلین کآسالن، دئییل گیلتکجه تیمور ،کی بوت ائتدیث

دو کی، آرتیق باشا دوشدانیشاندان سونرا قال دیر. بارات قوناآذربایجانلی

سی ایلهعبوتون رسولون یاخین قوهوم اوالن  اونالر ایلهیمور و ئالن، تآس

 ،کی رشدییمئباراتا د جهلررسول دفعهر. ذربایجان تورکلریدیـ هامیسی آ
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 ر. باراتالییره یاشاوندا بیر شهرجیکدلیاری یو سینینهدّاونالر ساوه جا

دان گلن آذربایجان کیلرین چوخوجیکدهاو شهر ،بیلیردی کی

 دیر.لرایشچی

اورادا  ،یباشا دوشدو کدی بارات هئچمکرد آی ؤدـاوچ

 ،. اودیمدان دانیشماالمقو تورکلریدیر. چالیشانالرین هامیسی آذربایجان

ینین لرتورکن یوایله دانیشاندا قزمی یائولرینه تلفون آچاندا، خان

 ی. اونون دیلییلدئیین قوالغینا تانیش دبارات ،دانیشیردی کیسیله لهجه

. بارات یردییهبنزسینه سیندن چوخ تورکمن لهجهآذربایجان تورکجه

زو او لهجه ؤمّا اآ، باشا دوشوردو آز چتینلیکلهالرین بیر قاونون دانیشی

 بیلمزدی. دانیشا ایله

 

**** 

 

 یهمههلیشا کی کیمی بارات ایش باشینا گلیب،بیر گون هر زامان

 ا یاخینرد آیؤین اورادا چالیشماسیندان دباشالمیشدی. بارات

 ایشه قورتولوب، سونرا مکدنتمیزلهنی ماغازات ائچیردی. بارک

ن یسیندواالر داها یای ایستا، هگلیر دا پاییزباشالمیشدی. تهران

 ونبحوبیر آز سرین اولوردو. بارات دا ص ، صاباحالرشوبووسوْ

رسین. گون اونون جانینی قیزدیکی، یردی یهزلوب، گؤوینی سوْ یسرینلی

 دان ایکیخیابانین «تیموری» نازیکالری اوزون و قشین زوالهگون
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سونرا  یه سیزماسیندانیرهایچ ساختمانالر آراسیندان یول آچیب، طرفلی

احین یب، صابرؤندهگونشه ساری د ونیردی. بارات اوزونلههر یئره سپه

زون ؤارات امیشدی. بؤیوک دستگاهی آچیب تمیزلهبیر ب سرینلییینده

یب کس «سارماالریسیم » قکی یانیهریدهایچ ،یردی کییرالیحاض

اییزین ردی. پیرالییتگاهین حاضاز دسق قیانی چیخارسین. اونون اوچون

 ونونفنئلئت ریندنئئچیردی. بیردن ایش یمی گون کییرااورتا آییندان 

بارات »دی. سلههگلیب باراتی س آسالنبیر آزدان سونرا . چالیندی یزنگ

ن ولفئاشیردی. اونون ایش ت. بارات چوخ ش«نله ایشلری وارسنی ،گل

واجب  چوخ . اونالر دا«رادوم»بیلیر، بیر ده  «اسفندیار»بیر  سینینؤمره

دی نمههئچ سئویره بارات بو خبردن ؤالر. اونا گرن آچاولفئاورا ت ،اولسا

ن ونولفت وزونؤا کئچیب، مین خیال باشیندان قشاشیرارادن بو مسالهو 

 قدانیشیایله  نالآسندا وتلف ،ردو کیؤباشینا یئتیردی. او  بیر طرفدن ده گ

ندن سونرا ئید «لواَ»، لینه آلیباَ ونوو. بارات تلفسوردایکی دقیقه  ـیرب

 قدانیشماونال اون «رادوم»او بیری طرفینده ونون تلف ،ردو کیگؤ

 یردی.یهایست

ئز ت ،دی کیئباراتا د الشاندان سونرااحوالـوراد چوخ آز کیفم

 ندئورقارداشین شیرازدا مان ،کیک گئدیا خاناخسته ،گل ائوه

النا آسنوب ؤسونرا د دانیشیق بیتدیکدن ایلهراد ویاراالنیب. بارات تئز م

. ، چونکی قارداشی یاراالنیبرلیدیهگئتم خانایاخسته او  ،دی کیئد

 یرینپالتارال چیبقایا یرین یویوب، تئز یوخارللاَ سیکبارات تله
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وت کوبیر س تامیا گلدی. ایش یئرینده یشاغییشیب، سونرا آهد

، لر کین وئردیذیدن، باراتا ائمهز دؤبیر س هئچگیل آسالن. چؤکموشدو

 گئتسین. ایش یئریندن چیخیب

دی نه زامان خیابانین او بیری طرفیندن بیر بیلمه هئچبارات 

ئتدی. او گایچینه آتیلیب، سونرا ائو طرفینه  مینیک ماشین تاپیب،

و ائوده تیشدی. نیگار اونئدن ائوه یات چکمهی یاریم ساعکی کیمهمیشه

ارات دی. برلکه اون بیر یاریم اوالبت ادن چوخ شاشیردی. ساعگؤرمک

دا ، قارداشی شیرازدی کیئخبری نیگارا وئردی و د قاوالرا قیساچوخ 

ین چوخ پیس اولماسی یاراالنیب. بارات خبر هدورئمان حربی

ه نئجه، نقارداشی  ،خبر ده آلمادی کیآرتیق دان ورادم قورخوسوندان

ده یات اون ایکساعزامان  نیئراد دوم یالنیزو هاراسیندان یاراالنیب.  قدر

اونالرین قاپسیندا اولمالی ایدی کی، دانشیغی  ین ماشینیندا«اسفندیار»

 یئتیرمیشدی.تئز ائوه  وزونؤا قورتاریب

ی. ئدیردواش گاه قدر زامان چوخ ییاون بیر یاریمدان اون ایکی

 خانادا نه حالداینین یاراالنماسینا و اونون خستهقارداش وزونؤبارات ا

ینی داشقار ،یردی. بارات بونالری دوشونوردو کییرالیاولدوغونا حاض

ندان ؤزونون قاباغیسناریوالر اونون گ فرقلیلر دئسین. نده اونا نهرؤگ

 ئچیردی.کسی کیمی سینما پرده

 نیناجعهیوک بیر فؤب» بوجاغیندابیر  قارانلیقین ذهنینین بارات

ن ومکوم، بو ،یشیردی کییهّما تئز فکرین دآ، وار ایدی یاحتمال« یارانما
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راد گلدی. وم ائله بو آنالردا. لیدیرمهیول وئرمه ارلالل. بئله پیس خیایدئی

غو بیر سور قآرتی .«کگلین گئد» :او بیر کلمه آغزیندان چیخدی

والن ا قارداشینین یارالی اولماسینا راضییه بئله جسارتی اولمایان و ائتمه

 ر.ینینا ساری یوال دوشدولاسفندیارین ماش کوت ایچیندهوسبارات دا 

دو. ینا دالیدا اوتوموشش، نیگار دا تک باقداراد قاباوم ایله بارات

 ـیربنیگار  هردن. ماغا جان آتمیردیشیکس دان هئچنین ایچینده یماش

ریردی واب وئابیر ج وراد دا اونالرا یاریمچیقایکی کلمه خبر آلیردی. م

یردی یاقین وزونؤا لده ائدیباَرصت و. بارات بو حالدا ف«بیلمیرم» ،کی

 لرینین طرفداری اولدوغو اوچونقارداشی اوّل اقّلیت فدایی» ،کی

رینین القیین دانیشمیردی. او باراتقوللوغونا گئتمک ایسته عسگرلیک

 وزونؤانا گؤره وئتمیشدی. بعسگر گیشیب یهد یکرینیف تاثیری آلتیندا

ن ده، نهی کییردیقینا یزلرینؤیردی. او بیری طرفدن بارات بیر داها ایقینا

 یابانجی ،دان چیخیبسیراسی ایراننین بیر اونون قارداشینین یولداشالری

یه جهیی خارنده قارداشالری گیلآمّا باراتلره گئدیبلر، ؤلکها

 .اولمادیمک امکانالری ندرؤگ

. اونالر دودؤن عالمه گئرچک آیریلیب، کرلردنیئنه بو فیبارات 

ارداشی ق ،ت خبر آلدی کیایولدایدیالر. باراتا یاخین بیر یاریم ساع

و یوز اون وراد هر نه دئسه ایدی، بارات یوزه ـ. مرخانادادیهانسی خسته

یه ل ائتمهودن قبشوبهه ائتمه ویارالی اولدوغونارداشینین قدی. ئدیرقبول ا

م اما»راد و. مماق شرطی ایلهاولمادا پیس اوندان  اوالیمّا چالیشیردی. آ
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رایا یول ن آز اواتداآد آپاردی. بلکه یاریم ساع دانخاناسینخسته «خمینی

 ان گئدیردی.خانا یولوندان داها یوخاریدخسته مورادایدی، آمّا  وار

لر. یدیا شی دا چوخ یاخین یولداشین قاردابارات ایله موراد

دیر یمیدی. کا قدر یاخین قالری، بلکه قارداشلیاونالرین یولداشلیق

ی ویملئاونون محّبت و سین قارداشیال یولداش اولسون، تابار ،کی

 بان داورانیشینا حیران اولماسین.یرهلی و مدوشونجه ،داورانیشی، هوشلو

ر آلیردی. خبال سورا سیبیر  آرتیق ،وئریب جسارتزونه ؤبارات بیر آز ا

 ماراق ماغادانیشکیمله  هئچ ن موراد داه ماشینی سوردهدجا

ه یهادّج گؤزلری. روشدوؤیایا جومممیردی. او دا درین بیر ررستؤگ

ـ  یههدالمیشدیر. او ایستایچینه نیزین هبلکه درین بیر دندا باخدیغی

اؤزونو ساخالیا  هردن دهیاالر ایچینؤمیه، بو درین جومدوغو رایسته

لمه ده ایکی ک ـرینا بیراللاگیلین سوق باراتناچار اوالرا ،ییببیلمه

 ایدی. آغزی یومولو دابیر حال کوزوشوواب وئریردی. اونون باج

 شدو.سین توتمویؤرهـیانبیغالری دا آغزینین  یقداغین اونون نازیک و

 وزونؤالرینین قاباغیندا اورغوایله نیگارین سبارات  آنبیر راد وم

الدی. آغالماغا باش هـ هؤنکور هنکورهؤ ارتالییب،پ ییب،بیلمهیا ساخال

وای »، «وای دده»، یبیآنال وونیلوؤیوکنین بی فاجعهیبارات باشینا گلدی

بیر  یوکؤ. بارات بباشالدیماغا یه باشینا و دیزینه چالئد ـیهئد «دده

ی یهالری قورویوب، اورقدوداشوک ایچینده رنگی آغاریب، 

آغالماغا باشالمیشدی،  هؤنکوره ه ـنکوریه باشالدی. او دا هوهیونمؤد
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ردو ؤ. او گیردییهایقیرماق ایستهگلمیردی. او  یاش ندنگؤزلریمّا آ

یاسینا جوموب، نیگار دالیدا ؤدردلی رک ـئنه درین غملییراد وم ،کی

 ئیهد ـیهئد «بدبخت اولدوم» رکدئیها بارات هذیان آمّیر، یآغال

دی. ربیلمی یسینمهییردی. زامانین کئچهسلهس یینین آدینقارداش

ز ؤلدن وئرمیشدیلر، هر بیری ااَ یزیزلریناونالرین اوچو ده بیر یاخین ع

 دو.اولور کسیکـغم آلتیندا کسیکدردـ یلریله اورکلرینشیوه

یئرینه خانا ، اونالر خستهردو کیؤبارات بیر زامان گ

وروشماغا باشقا بیر سورغو سه یئتیشیبلر. داها نگیلین ائولریاسفندیار

 اونون دالیسینجارادا تاپشیریب، وم وزونؤاو قالمایان بارات گوج

ردو ؤینی گیوک باجیسؤز ببارات اؤ ئتیشندهیه ییرهگئدیردی. اونالر ایچ

گوجو قالمایاجاق قدر آغالییب. بو دورومون داها آغالماغا  ،کی

ی بیرلرین ـنیب، بیرهکلرروب بیر داها اوؤبیرلرین گ ـاونالر بیر ایچینده

ندیار، اسف ایله مورادرکدن آغالماغا باشالدیالر. الرینا باسیب، اویرباغ

قالشیب، وجابیرله قـ قارداش بیرـباجی کی،جال وئردیلر ابیر نئچه دقیقه م

 یرکلریناو الشیب،قبونالرال قوجا ،سینالر. سونرا اونالر دا گلیبشغالآ

ر نئچه دفعه . بیکوزا گئددگرک سول ،دی کیئدیالر. اسفندیار دتشالوب

 جوری بیر یگئتمه بیر ده سولدوزابارات دن سولدوزا گئقجا گیزلی قابا

 اوغوره زونؤا تی سیندیرماغیمیّمحروئتدییی حکومتین اونا تحمیل ا

ب، اولو عاغیللیا آمّ رالشدی.یحاضدن ئتمهشّک ا آنبیلیردی، بیر 

ولدوزا س»بیر آنین ایچینده  ب،چیخمانی دا دوشونو ـدیبپالنلی گئ
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کی، من سولدوزا گلیب، اورادان دا چیخماقال  بیلسینلر م، قوْیرهگیر

زونه ؤچیخمانی ا ـیه، تئز گیریب ئد «رمیران ائدهئاونالری ح

 پالنالشدیردی.

 اونالردان خبری یوخین ، باراتوئریلیردیبیر بهبیر قرارالر

یوک ؤا گئدیردی. او بؤلگه کیمی اونالرین دالیسینج. او بیر کایدی

بدبخت » و «دههد وای»ایتیریب،  وزونؤسیندن اون ضربهنین شوکونفاجعه

ق، قارداشیندان بیر نشان باخارا ـ میوارادیواریردی. او ئید «ملدواوْ

یر ن بیر آغاتدایم ساعیردی. اونون یاریهسلهاونون آدین س آختاریب،

او بو  .ائدیردیولتو شکلینده دوام کسله هوکهآغالماغی دا بیر قورو س

 ن آچیب،ونه تلفاخت تاپیب، ایش یئریو آنبیر نئچه  دورومون ایچینده

 میزامیه بیز ،دی کیئ. بارات اونالرا دباش وئریبنه  ،دی کیئاونالرا د

 فرناونالر بئش  ،ردو کیؤگ نبارات بیر زاما .کدیتشهرستانا گئ

ر. اونالر نی سوروشیبلر، اسفندیار دا ماشیهیلماشینیندا اَاسفندیارین 

 دان سولدوزا یوال دوشوبلر.تهران ناهاردان سونرا

رلیک عسگاونون »ا باشالدی. قدر دانیشماغیولدا اسفندیار بیر  

ن کسمیشدی. ، داماریبوینونا تیکانلی دمیر سیم ایلیشیب ور مشقیندهئمان

و دورومون دیر. باوز وئرمیشپادگانا تانک ایله دؤننده  اوالی بو ،کی ئلهب

ئشیتمک حاققیندا اآیری بیر سناریو قارداشینین  آرتیقبارات  ایچینده

یردی کی، مایسته ائشیتمکدن آرتیق بئله بیر نفر میردی. او،ایسته

 ،کی . او بیلیردیدورلدورولموشؤا قارداشی آیری بیر انسانال ساواشاندا
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سگری عو بدبخت بیر  قاو دا یازیهله ، انیشی، آیری بیر انساونون قاردا

بیلیردی  . اواولسون یعسگر ایرانایسترسه ده  یراق،ع ایسترلدورسون، اؤ

یه مهئچکز جانیندان ؤاونون قارداشی بئله بیر دوروما راست گلسه، ا ،کی

  اوستونلوک وئرر.

بیر  وغآیری بیر سور بو حاقدا یا اینانیب، داهابارات بو سناریو

انی لالری سوستالشیب، جین قوبارات میردی.ک ایستهن ائشیتمکسد

ان کیمی ج  ئدیردی. بیر یاریمچیقا قشی بدنینده آغیرلیا. بییبضعیفله

ئله بیر جوموردو. بدرین فیکره  هردن دهردی، یزار آغالی ـزار هردن

ده ناهار اوچون نقطهبیر « اسفندیار» ،ردو کیؤگ حالدا اوالرکن

اونالر ناهار دا  هلهدی. ات بلکه ایکی یاریم، اوچ اوالرساخالدی. ساع

ه سفارش او بیریلر هر ن ییه گئدیب اوتوراندان سونرارهیچا میشدیلر.ئمهی

اباغینا اونون دا قکی، لی وئردی ، بیر بَکریهوئردیلر، بارات دا باشین اَ

ون بیر وچا کمئبارات ی ی ایلهیلیوتون ضعیفقویدوالر. ب ئمکبیر ی

، بیر ققارداشینی یادا ساالرا ده میردی، او بیری طرفدنگل یطرفدن هوس

اوتوروب و بو جمعین  ر، بو نه جوایکن قارداشی او دورومدا»ده  هرته

دی چیرکئ. زامان راضی ساال بیلمیردی وزونؤاایله « یئمک ناهارایچینده 

بیر  یراقداقزاماندان  سانکیبیلمیردی. او  یسینکئچمهمّا بارات زامانین آ

نی ، اونالر گئجهی. ناهارین اوستونده ائشیتدی کیایدا دنیاوآیری د

دن بیر ده یوال دوشوب، سولدوزا تئز، سونرا صاباح تبریزده قالمالی

 لر.رلیدیهساری گئتم
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 ق اوالیالرینپارچا اوالرا ـکهیت قالر آراسیندابارات دانیشی

سفندیار راد و اوم ،یردی. او بیلیردی کییآنال ـبؤلوملرین آلیببعضی 

دن چوخ عه، اونالر بو فاجاو دا بیلیردی کی ی بوتؤولوکله بیلیرلر.جریان

ایچینده،  ، بو ناراحتلیقرودو کیؤمّا اونالری گآیدیلر. ا ناراحت

وک قارداشی ؤیاونون ب ،بارات بیلدی کی ی یاخشی آپارا بیلیرلر.لرینزؤا

 رلر.یریتتحویل آلیب سولدوزا گ، قیارایتان یقارداشین شیرازا گئدیب

تیریلیر. گ ولدابر یاال بر، اونون قارداشی بیر آمبوالنسکیبیلیردی بونو دا 

سولدوزا  قدا همن یول بویوت قابااآمبوالنس دا اونالردان نئچه ساع

آمبوالنس دا سولدوزا صاباحسینا  باشا دوشدو کی،ساری گئدیر. 

 جک.یشهیئت

ده اونون ، سولدوزدا و اورمّیهردو کیبارات بیر طرفدن گؤ

بیر ون اوچ سیائتمهده اشتراک تشییع جنازهباجیسینا زینداندا اوالن 

اجازه آلماق اوچون . اونالر ماغا چالیشیرالری آلک مرخصگونلو

 دانیشیردیالر. بئله کی نظرهسی حاققیندا هرمؤکیمی گ ینکیملر

ن آزاد نداندایز انداکی باجیسی بیر گونلوکین زندگلیردی، بارات

وک ؤیبو بدا ، سونرا الشیبیله قارشیایوک فاجعه ؤاولوب، بیر ب

باشینا ق. اورادا تکزویله زندانین ایچینه آپاراجاؤا ینین ده دردینفاجعه

 ی.کر وئره بیلمیردیبارات چوخ فآرتیق  سینهجک مسالهدؤزهه ئجن

نسی گتیریر، او بیری ده سولدوزدا و آمبوالی قارداشالرین بیر

 شهر یولوبهگیل شهرؤرور. باراتکلری گوده الزم اوالن تداراورمیّه
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شیردی. هرینلس، بیر یاندان دا الشیبقیلینقارابیر یاندان گئدیردیلر. هاوا 

 واخته ن دی،هبیلمهئچ شیردیالر. بارات الاونالر تبریز شهرینه یاخین

 ،اتیا گلدی. باریقارشـرینده قارشیرین ائولیوک قارداشیال اونالؤب

 سوک دولوهاور ،توپالشیب بیرلریلهـیوک باجیسی و قارداشی بیرؤب

یوک قارداشی آغالماغینین قاباغین ؤآغالدیالر. بونالرین ایچینده ب

 ایلهبارات  هله .یاخشی آپارماغا چوخ چالیشیردی وزونؤو اماغا آل

تله آغالماقدا ایدیلر کی، بؤیوک قارداشی اونالری باغرینا دّباجیسی ش

 . باشالدی دانیشماغاباساراق 

 رتیقسینه آیارانیب بیتمهاونون  ،عه نه قدر آغیر اولسا دایفاج»

یرینجی ئتمک بسینی قبول انین قاباغا گلمه. بو فاجعهییقاینانمالی

 یزهامیم گرکک. باشدان کئچیره بیلهرانی ؤبیز بو د ر کی،دیآتدیم

نین ایچیندن داها گوجلو و باشی ، بو فاجعهگوجلو و قوّتلی اولوب

ین اراتالری بیر سرین سو کیمی بقن دانیشیقارداشینی لیقال چیخاق.اوجا

تکجه ین قارداشـبارات و باجیبو دانیشیق دی. تسرینل بینیلق قیانی

 پرته گوج و قاونالرا داها آرتی جه دهائله، تمادیبیرلرینه یاخینالـبیر

 وئردی.

ون غرچوخ چتین و یو ،نالر بیلیردیلر کیوگئجه اوزانمیشدی و ا

سین یوخوسو ک یرب آمّایردی، یتهایس قبیر گونو سونا یئتیریبلر. هامی یاتما

 لیبیخییبوجاقدا هر کس بیر گلمیردی. اونالر یورغونلوقالریندان 

 عالمینینو یوخو  قلیقاویا ناحاجایاتماغا باشالدیالر. بارات صاب
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ییردی. ؤزلهگ ین اوالجاغینیصاباح ب،تیکییه پنجرهزون ؤگ اورتاسیندا

 سی کیمی قارداشینین باشینا گلن اوالیبیر طرفدن بیر سینما پرده

سمینین یا جآندزونون قاباغینا گلیردی، او بیری طرفدن قارداشینین او ؤگ

یلم لر فیرهی خاطیتدیرئچیکقارداشیال  ناونوهارادا اولماسی، نهایت 

ق لیقبارات بو یوخویال اویا هردنئچیردی. کیمی گلیب، ذهنیندن ک

هردن ، مکری قیزا یئتییسئودی ییشیب، قارداشینیهلری دآراسیندا خاطره

 لرینیدییی اورک سؤزبیلمهئیهزامان د هئچو دییی هتایسئمک او اونا د ده

دؤزه  ااوزون اولماسین قدرنین بو ئجهرات گباییردی. مک ایستهاونا دئ

ب ییدان آغیرالقاویانما ـیاریمچیق یاتیب گؤزلریو  بیلمیردی

اغا ایشیقالموا اسونرا ه بیر چوخ زامان سوردوکدن نهایتردی. ییآغری

وا اهامی یوخودا. بیر طرفدن ه هله ،یردی کیائد سیباشالدی. بارات ح

. کس ده قالخمامیشدی هئچصبح اولمامیشدی.  هلهّما آ ،النیردیقشییا

اونو یوخو  ،ردو کیؤبیر زامان گبارات ایچینده، غینین شیبو صاباحین ای

 آپارمیشدی و باجیسی اونو اویاتماغا چالیشیر.

 ـل. او دا تئز اَ رردییبحانه حاضوص ،ردو کیؤگ بارات قالخاندا

بیر طرفدن  ،او .گلدی فره باشیناوس نیب،ییئپالتارالرین گ و یویوب،اوزون

 هدر دقغونلوغوندان چیخیب، بیر ر اونون یورقدبیر  ،یردی کیئدس ایح

ه قیزاریب د گؤزلرییر، رییآغ قدربیر  هلهمّا باشی آنیب، هگوجل قآرتی

گیل اراتب. ایدی  یوخ یئنییلییشیشیب. بو حالین باراتا  قیراقالری

 ق قاالنداابحه قدر اویولرینده گئجه صلسهج «سیمیتهوشهر ک»لری ئجهگ
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نورمال  یکهدگون ات یاتاندان سونرا قالخیب،ایکی ساع ـاونالر بلکه بیر

 اوخشارا دان اونسمی باخیمیگئدردیلر. بارات ج جانایشلرینین دالیسی

 یدی.ا دورومدا

 ینگئرچک اوالیدوننکی  ئیندن سونرالرین یبحانهواونالر ص

بارات  یه باشالدی.، اونالر دؤزمهده سهرهستؤگ وزونؤا یئنیدنآغیرلیغی 

 کلیشوفئرجومموشدو. او کی نه چوخ رلرینه یکیز فؤئنه ده ای

اساس قرارالری وئرن  یدی.ا وار رولو ده قرار وئرمکلرده نه ،دیکجئدها

رار قیوک قارداشیال اسفندیار نه ؤاونون بایدی.  قارداشیاونون بؤیوک 

ا ناو ندان سونراردار اوالخب ل ائدیب، اوندانوقب واون وئرسه ایدیلر،

، تاراقتودورومون نظرده  «تینیام»ز ؤادا یالنیز دی. بو جریانققوشوالجا

  الشدیرمالی ایدی.ونغاویونال پالنین و داورانیشین اون

ارالدی. ز پالنین عیؤاایله  رعتیوبارات بیر ایلدیریم شاخماسی س

اونا  ئدندهگ جاندالیسیگون آمبوالنسین  اونون قراری بئله اولدو کی، بو

ده اشتراک ائدر. امنیتّی گون تشییع جنازه اولماز. بوچ خطر ئه

نسیپلر پری ایداریخبر  ،بارات شهره گلیبونجا خبرلری اول ینمامورالر

ین . صاباح اونالر باراتقصاباح اوالجاقوالغینا چاتینجا اونالرین  ایله

رلر. بارات جه گلگئ کی، دیربئله عادت، ده لرهسهوراغینا گلمک ایستس

بو  ی،ئله اولدو کین پالنی ببارات دن چیخار.دا گئجه اولمامیشدان شهر

  ق دا شهردن چیخمالیدیر.صاباح آخشامدان قابادر، سولدوزا گئگون 
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ع ؤن بیر رمکلهستؤشهرده گ وزونؤا بارات گونون اورتاسیندا

ز ؤو ا یندن یارانان محدودّیتی سیندیرماقفهکومت طرؤزونه حؤا

رلرین یکیبو ف او، یدی.ا نّیتی وارئتمک اونالرا تحمیل ا یسیندهرایا

 ولوندایو اورّمیه  ، اونالر یوال دوشوبردو کیؤگ بیردن  ایکنایچینده 

جا نن دالیسیبیرینیایکیسی بیرـ ماشینالری نیکیملر. اونالرین یرگئد

ائو »اولماسی، اونالرین  ایکی ماشیندا عایلهاوچ  ینگئدرکن، اونالر

 اونالرین مامورالر دی.ریئدت االرین راحئچمهاسگاهیندان کپ «اوغلو

ینالرینین و اونالرین ماشزلرینه ورلرین ایسافوکی مماشینالرینین ایچینده

یه هحرکت ائتماونالرا  نین ایچینه ده باخاندان سونرایندا جعبهدالیس

رینا الققابایولونو ه یاورم ـلماساس ـگیل خوی. باراتجازه وئردیلریا

 قاتیب گئتدیلر.

ن آزی بیر ساعات اَمبوالنس اونالردان آ ،بیلیردی کی بارات

ا ماغقدر آمبوالنسی توتاورمویا اونالر  ق یوال دوشوبدور، هم دهقابا

ده کا بیرلیجاوردان نئچه ماشین آمبوالنسین دالیسین کی، چالیشیردیالر

ولدا یله ورعتماشینالری س، اونالرین گؤرهسولدوزا گئتسینلر. اونا 

 گئدیردی.

 ،ر. اوگئدی بیرلیکده الآمبوالنس موراد ،بارات بیلیردی کی

 دونیاسینی و اونون یهئتمهتصّور ابیر داها  ییاراالنماسینئجه قارداشینین ن

یه همئچیرکنظردن  یسیناحتمالی درد چکمه ئجهسینده نییشمههد

ه سینمهلدن وئرجانین اَ دهورئبیر مان نین. او قارداشیباشالییردی
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سین مختلف اشالییردی. او قارداشینین بوینونون کسیلمهیه بلنمهشوبهه

ی البوکحیردی. یباب اولماغا باشالای کیهیب، اورئدللرده تصّور ایشک

 .ق یاخینالشیردیاونالرین ماشینالری دا آمبوالنسا آرتی

شهرینه یئتیشمیشدیلر. بو زامان اونالر  وناهارا یاخین اورم اونالر

دار ری آلماسیندان خبنداندان مرخصیباجیسینین ز ین کیچیکبارات

لری ایله عایلهتاسی بیر نئچه نفر آینیاونون قا ،اولوب، بیلدیلر کی

گیلین ماشینالری رلر. باراتزا ساری یوال دوشووسولد بیرلیکده

ایکی آیری  ـبیر ر. اونالرالبیر زاماندا یوال دوشدول ا یبتقر ایلهآمبوالنس 

دالدان  آرالیز آگیل بیر ایدی. اونون باجیسی ماشین دا یولدا

 دیلر.کجگله

ا بیر داه»لیردی. ، دردی دئشیهجؤردوکبارات آمبوالنسی گ

ون بوت. اونالر یونوردوؤی دیهه، اوردئی «باسیب ی باغریناقارداشین

فیندن آختاریلماق اوچون لر طرههقووتی یمنابیر داها  ینماشینالر

، ییبهلمیا بیساخال وزونؤاوچ یولونا یئتیشنده ا «محّمدیار»دایاندیقالری 

، اونون بیآمبوالنسا ساری گئدیر، بلکه قاپینی آچ ،ئنیباماشیندان 

بو  ا بیلسین.ا باسینباغر یدفعه قارداشین یی بیلسین و سونحاققیندا گئرچه

باغین ائنیب، اونون قتئز ماشینالردان ا ایکی نفر ـو بیر مورادزاماندا 

نده ؤزوجال وئریلمیردی. بارات ااینه ده مآلدیالر. اونون آخرین ایسته

الر باراتی اون سین.ؤستردایانیشما گ آرتیق ،رموردو کیؤده گ بو گوجو

 یئرینه قایتاردیالر.دورومدا  ان ساالنمیشباشی بوینوند
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 دولودامال آائو و خیابان نده گیلین قاپیالرینا یئتیشتاباراونالر 

دان قجا. هر شئی قابار. آمبوالنس آرادان یوخ اولموشدوایدی

ین گون ناهاردان سونرا اونالر باراتائله او . حاضیرالنمیشدی

بارات یولدا  .ایدیلر قویالمالی سمینی قبیرستانا آپاریبیرداشینین جقا

تی اعامارموشدو. بو جؤسینی خیابانالردا دیوارالردا گقارداشینین عک

قارداشالریال  ـ دا دولدو. او باجیی داها یین اورهتاررکن، بارؤگ

 یه گیردیلر. یرهایچ بیرلیکده

 ه باخیردی. قارداشینین آدینزونولیلر کیمی هامینین اهبارات د

ائوین  اویردی. راختشانالر آیان بیر ناتین ایچینده اوندماعاج چکیب،

ماغا اآر یالردا و ائوین ایچینده قارداشیندیوار ایچینه گیررکن،

نین جامالرینین اوستونده قارداشینین آندا پنجرهباشالمیشدی، بو 

یندان ساری گئتدی. او قارداش بیر قیز مینیاتور رسمینهزل گؤچکدییی 

بو چون اواولدغو  قمّا قیزین باشی آچیآشان تاپمیشدی. یبیر جانلی ن

ال ذیاغؤیوک صفحه کبیر ب اوستونو کرم رنگلیسمین ه گؤره رمیمراس

یذی چکیب، کاغ باراتین آچا بیلمه یتوتموشدوالر. آمبوالنسین قاپسین

 ماغاداها  آغالبیر اورکدن  ،چکیب یقارداشینین آدین جیراندان سونرا

 .باشالدی

زل ؤبو گ: یریهامی دئ ،کی ائشیدیردیحالدا قاریشیق او بو 

ر. حیران قالمیشدیال اونا باخیب، اوان چکیب وچن جدنیادان کؤرسمی 

 ،یئره باش قویوب دهاغین اورتاسیندا اوزو اوستوتیوک اؤبارات ب
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بیر  قالری اوچوناولدویاسلی تین هامیسی اماعاآغالماغا باشالمیشدی. ج

اندا الدیرق یسونرا باشین آنداناونو قالدیرمادی. بارات نئچه  کس گلیب

اراندی کی، ندا یوار یکیفساتاشدی و بئله بیر زل گنج قیزا گؤؤزو او گ

ارداشینین بارات اونونال قآخی سئویردیلر.  یبیرلرینـونون قارداشیال بیرا

اها دا دی یهاوربونا گؤره رموشدو. ؤگ یلرینیم چکمهرس بیرلیکده

 باب اولدو.اک

ن الزینداندا اوالن و مرخصی آبارات دالیدان  بیردنآنالردا بو 

 دوشوب،ا ک حالینوُش زائشیتدی. آ یسینهین سمارال کیچیک باجیسی

 ،یک باشا دوشدوو باشینا ووروردو. بارات تئز ین آدین چکیب بارات

بارات  ر.میشلدوز وئرمه خبرینی ن کؤچمهدونیادا نیناونا هانسی قارداشی

او  لدی.ین بیینین درینلینده فاجعهرؤنرکن، او باراتی گؤاونا ساری د

جیسی وستالشدی. باالری سقیاآ، ی چکیبکیچیک قارداشینین آدین

رات بو آغالشدیالر. با ـؤروشوب گآناسیال  ـبیر قارداشالری و آتابیربه

ب. لدن وئریاو دا جانین اَ ، سانکیردو کیؤآناسینی بیر حالدا گآندا 

آناسی  ،بیلدی کیروب، ؤگ ییاراالرین قکی دیرناآناسینین اوزونده

 دیر.ماتم ایچیندهدرین  رئچه گوندون

اونالرا  ،یردو کؤن گآسینی بارات بیلمیردی. بیر همئچکزامانین 

  یبگله ییرهری ایچیوک باجیسی اَؤاسفندیارین بقارداش کیمی اوالن 

وال دوشدولر. ی ا. هامی پیادیوال دوشسونلرساری  لیغاستانیقبیر ،ی کیدئد

ین اتعاماعمی اوغالنالرینی جچوخلو کنددن گلن  آنداات بو بار
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ان ین قولتوغوندبارات سی گلیب،ؤروردو. اونالرین نئچهایچینده گ

 .دایاق اولدوالرده کتوتوب، اونا بو اوزون یولو پیاده گئتم

خ ردو. چوؤدا خیاباندا گ نووچوخاشالریندان بارات یولد

 سینهایلهعگیلین یشدیلر. اونالرین چوخو اگر باراتماعت خیابانا گلماج

ئنیش ینین گین قارداشبارات یالنیزیدیلر، بیر چوخو دا ه اگلس گؤره

لر. ره گلمیشدیؤلی و مهربان شخصّیتینه گاورکلی، درین دوشونجه

شاهد  آنیر بکنده ؤالری قارداشینین جسمینین اوستونه تقاپبارات تور

 ـیباجاو بیری آپاردیالر. اونون داها  قیراغااولدو، سونرا اونو چکیب 

سیرایا هامی اولدوقالریندان خبری یوخ ایدی.  دااهار نینقارداشالری

 ولداشیبیر چوخ ئییردی، بارات، زلر دقدا بیر سؤ دا قاباولالمدوزولنده 

 ه دایانمیشدیالر. داوست قیااوچون آو تانیشالری احترام 

 اینیئرده قالماس قارانلیقبارات قارداشینین اورادا  گلندن سونرا

ا ایکی لون اورتاسیندؤنین قارانلیغیندا، چگئجه بیلمیردی. نه جور دؤزه

بحه ونی صدا اونون قارداشی تک باشینا گئجهمتر یئرین آلتین

ائوه قدر  ویولون لیققبریستان وزونک؟ بو آغیر دورومدا هامی اؤجیئتیره

ولموشدو. ا آرتیق بئشت اگلدیلر. او ائوه یئتیررکن ساع آیاقالئنه ده ی

 دولو الئنه چوخلو یاخین تانیشالر و قوهومالرائولری یگیلین بارات

و اونالرا باش ساغلیغی  ق. اونالرین هامیسی اونالری تک قویماماایدی

 اوچون اورا توپالشمیشدیالر.وئرمک 
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ا ماغدانیش دنلریرهخاطین قارداشی ایله اوالن باراتچوخالری 

 ینلریکلیلزداشینین گؤات اونون قارماعاموم جو. عباشالمیشدیالر

دی. ردینجلدیینی یهین اورلری باراتیرلندیرمهییب و دهروب، تانؤگ

روردو. ؤسیاسی تشکیالتی یولداشالرین گ اتین ایچینده باراتعاماج

یدّی دان جبارات توتمادانروحی شرایطی نظرده  بیر سیراسیاونالرین 

 یزبینینحتوده  ینظرین»الر سوروشوردوالر. وغسیاسی تشکیالتی سور

یوک استراتژی ؤدیر؟ بیزلر ببئله چیخیب و دانیشماسینا نهنین الریچیباش

الری نه ایش ضولری و سمپاتوتشکیالت ع گئنیشلیکده؟ بو یانیلدیقمی

لرده نهییشمه نظرلرینه چوخلو زمیهلیدیر؟ بارات اونالرین فیکیر دهمرؤگ

 ردی.ئدی، اونالری دایانیشا دعوت اتیالراققا

شام  اتاماعاجبویدا بو  هاچان ،دیهبیلم هئچرات با

ؤیوک اونون ب ،وروردو کیؤایچینده گ اوالیین. او بو حاضیرالنمیشدیر

ی یاخشی آپارمیر، هم ده زلرینؤاتکجه ، قآرتی قارداشالری اوندان دا

نا ار. بوو رولالریدا، امکان اولدوغو قدر ققویمابوتون بو ایشلری یولونا 

 سیحچاتیشمازلیغی اونالرا نسبت،  دانروحی باخیم بوزونده ؤ، اگؤره

وناقال ق یاونالرین ائو نین اوزون زمانی، گئجهیبئیردی. شامی یائدی

ونا ا چاتدی. بو زامان اسفندیار گلیب زامانی قیاتماایدی. نهایت  دولو

ما ایمکانی اونون یاتماسی اوچون آیری بیر ائوده یات ،دی کیئد

ان دوز دئولرینده یاتماسی امنّیتی باخیمز اؤا ین. باراتحاضیرالنیب
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 «نیگار» دی،گیله گئتریاسفندیارین باجیسی اَ نیبارات گئجه یلدی.ئید

 اسی ائوینه گئتمیشدی.نز آؤدا ا

ئنه ده بارات تک اولدوغو زامان، قارداشینین نه جور ینی گئجه

 پاغین آلتیندا یاتماسینی نظردنرتو لون اورتاسیندا ایکی مترؤچ

ین قارداشین ،میردیتهایس هلهبیلمیردی. او  چؤزهزونه کئچیریب اؤ

اراتا ب وزونؤاگئرچک سین. آغیر ئتقبول ا یسینونیادان گئتمهد

ری و یک، بو فقارایینده داشییهدی. بارات درین دردی اورییریوکله

 .دیهبیلم یینی هئچدیتیوخویا گئ هاچاننین ایچینده روحی غوغا

دی. یا ریحاض ییسحر یئمهوخودان دورارکن، اونالرین صاباح ی

 ن سونرائیندی یسینبحانهوسن بارات صهچوخ تلیه لمهاؤز ائولرینه گ

ؤز ائولرینه یوال دوشدو. او چوخ دا ا ،گیلده بوراخیبنیگاری آتاسی

بیر آز  لهسیعایلهز اؤگلدی. بلکه نیگار دا  پیادایولو اوزاق اولمایان بو 

ن ائولرینده یاونالره بیلسین. بارات ائوه یئتیشنده ئچیرکان زام قرتیآ

 ،یو تانیشالر توپالنمیشدیالر ک باجیالر، قارداشالر، چوخ یاخین قوهوم

وده ائردیالر. بارات دا گئدیب، بلکه اون بئش، ایگیرمی نفر اوال

ین الرققونا یزلرینؤباشالدی. اونالر ا دانیشماغا الاونالر ،شیبهیلاَ

 ایدیلر. رالمالییلرینه حاضباش ساغلیغی وئرمه، گلیب

 ، بوگونالرین ایچینده دوشونوردو کیقبارات بو دانیشی

دی. او بو ایشی ای لیق او تهرانا یوال دوشمهقاباآخشامدان 

 شیب،هیلائوده اَامکان اولدوغو قدر دی. ای لیهرمؤگ سمیرسیزـسسیزهس
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. بارات دیای لیئتمهکّر اباش ووروب باش ساغلیغی وئرنلردن تشاو دا 

شی یاخونو زؤردی. هامی ائدیس احی قیللبو گون بیر آز اوزونده نورما

 .آپاریردی

لنمسیله ههر یئره سپ نالرینیقزوال بوتون نشیپاییز هاواسی گونه

اونالرین  ،لدی کیییئشین گوجو او قدر دهباشالنمیشدی. گون

دولو  الردانقزگه قوناؤگیلین ائولری ااتقیزدیرسین. بار یجانالرین

 یاشی اون یا دا اون بئش . باراتایدیلر زلریؤابها  اؤزتقریب ئییلدی. هامید

اغیندا دیوارین قیر یزلرینؤقارداشیال ا و خیرداجا  ن کیچیکاَاوال بیلن 

شین ه. گونیالربوراخمیشدالرینا قزوال گیریش قاپی طرفینده گونشین

دیریردی. قیزیش ییب، جانالرینیالقن قیدیگؤزلرییسی اونالرین تایس

ارداشی ق خیرداجاین تاباشالمیشدی. بار یههقالری گلمپاییزین سویو

الرین ونا. باشالمیشدی شیرین هر قاپیدان دانیشماغاـشیرین بوتون

ت، حبماوالن او کیچیک قارداش  نیادان گئدن قارداشیال چوخ یاخینود

 لهایت اریردی. بارتسؤ، درد و اورک یاراسینی گک، گنجلیعشق

 سیحبیرلرینه یاخین ـبیر یزلرینؤا ققارداشی هر بیر زاماندان آرتی

اغرینا بدیوارین قیراغیندا قارداشینی  ،یردییئدیردیلر. بارات ایستها

رلرینه بیـبیررسون، اونالرین ؤیلدی بو ایشی گئیباسسین. الزم د

له ییرلرب ـبیر والریلوْ آ کییندهیین درینلینگؤزلریباخیشالری و 

  آنالر بیتسین.زل ؤبو گ ،میردیلر. اونالر ایستهوقووشورد
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یاخین  .باراتا خبر گلدی ،ت اون بیر یاریم اوال بیلردی کیاساع

بیر  نونالیر. اویک ایستهرمیاسی یولداشالریندان بیری اونو گؤس

ز وغو قدر تئاولد ، امکانن مطّبینده قرار قویولموشدو کیوروکتود

زون چیخماغا ؤبیر طرفدن ناهاردان سونرا ا اولسون. باراتاورادا 

ینجی لر گلنده، بیرلها سیاسی تشکیالتی مسامّآدی، ای رالمالییحاض

 نوروتکوتین ایچینده دابارات بلکه یاریم ساع اولوردو.وستونلوک ا

ز دالیندا ی یولداشینی اورادا میییلدیئی. دیر اولدومطبینده حاض )حکیمین(

کی ندان همیشهن مطبینده چالیشیر. بارات اووروکتود ،ردو کیؤگ

محکم  یرینـ بیرلرین اَللروشوب، اوپوشوب و بیرؤگ کیمی اونونال

 سیخدیالر.

یولداشالر سنین » ،دی کیئاونا د ،نوبؤیولداشی د آندابو 

سونرا یولداشی  دوز حرکت سایمیرالر. یینیؤنوب گلمهسولدوزا د

یش بیر ا اسنین باشینده  همخطره سالیرسان،  نوزوؤا هم»دی: ائتوام اد

یری او ب لیکلهک. بئلهجله خطره دوشهده او طریقی لرؤزگها ،گلسه

ین یهلمن سولدوزا گ. سنیقه پیس تاثیر قویاجاسینیهیولداشالرین روحّ

 .«چیختئز دن اولدوغو قدر شهر یل، امکانیدوز دئ

ی دی آیئدـآلتی» ،النیردی کیقمارابونا بارات بیر طرفدن 

بو اونالرین هامیسینا مسئول اولدوغو تشکیالت، ایندی او  قبوندان قابا

ارات ب قرار دهکحکملیؤبو م ،ونده دورا بیلیر کیتنین اوسآیاغیز ؤا قدر

اعالن اونا  قرارینیوئرسین. بارات یولداشینین بو تشکیالت  حاققیندا
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 زو اوچون بوؤپالنی و ازونه ؤین دا اباراتسیندن غرورالنیردی. ائتمه

ی و امکان سینؤز دوشونجهزو و اؤیدی. بارات دا اا ایشه آنالیزی وار

 دی.ای ز پالنین آچمالیاولدوغو قدر اؤ

حکومت  حرکتیملهمن بو » ئدی:یولداشینا د ؤنوبات دبار

ت من اونالرین امنّیییرم کی، ائتمک ایستهت یثاببونو آدامالرینا 

سیستمیله منه  رم. اونالر بو امنّیتیگئده بیل ـگلیب  ی سیندیراراقسیستمین

  غیمرماتی سیندییّمنیم بو محدودبو محرومّیتی تحمیل ائده بیلمزلر. 

ئدی نوب دؤوامیندا دازونون دبارات سؤ«. مغلوبیتدیرونالر اوچون بیر ا

، یبن گلدمهاونالر بیلمه و ؤزه آلیرامده گ یمن بو ایشین خطرلرین»، کی

هردن من شنه کیمی هراغیما گلومنیم س یب،ییرالحاض یزلرینؤاونالر ا

دی. همئزامان چیخماسینی یولداشینا دا د . بارات نه«چالیشیرامماغا چیخ

یب. یزلریندن چوخ قانع اولماؤیولداشی اونون س ،کی ئتدیاحیس  او

ر و دی، اونالرین فیکیرلرین درک ائزو یئتیردی کیؤمّا یولداشینا بو سآ

 .توتورنظرده 

ردیلر بونو سئزینرکن ناهار چکیلمیشدی. اونالر دا ؤبارات ائوه د

ونرا چای یندن سئه گئدیبدیر. ناهار ییهرمؤگ ییولداشالرین کی، بارات

گیل گیلین اونالرال قونشو اوالن عمی اوغلوسویرالنمیشدی. باراتحاض

ه ئنیونده تاوس نچایی .ئدیردیلرمک اؤائو ایشلرینده چوخ کاونالرا 

بئله دا الرینقاو دانیشییوک قارداشی دانیشماغا باشالدی. ؤین ببارات

اشالری اونالرین دقار کیچیک چنؤکبو دونیادان » ،دی کیباشال
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قایسه وم بیرهببیردی. اونالرین ای ایچینده هامیسیندان بیر قاریش یوخاریدا

 ده وار یفلریوک ضعؤب سیرااولسا، بیر  اوستونلوکلری سیراده بیر ئدنا

ه الرینا بیر یئردقنین یاخشیلیچن قارداشالری هامیسؤمّا کآیدی، ا

 ینرینالقدانیشی ،. او«سئوردیبو قدر هامی اونو گؤره یدی، اونا ا بیصاح

 لوب ـاو ننیییردی کی، اونالر نه قدر تئز بو فاجعهئنه دیئوامیندا اد

، آز ل ائدیبرینه حّزلؤنی اتئز مسالهاو قدر ده لر، ئتسهقبول ا سینیبیتمه

 ـنی بیرهبوتون عایل. او «ررلاوال بیل قبیرلرینه دایا ـو بیر آغری چکیب

ز ؤا قردی. او هامیدان آرتیغا دعوت ائدییاخینالشما قبیرلرینه آرتی

ؤیوک ، اونالرا قوّت وئریردی. بارات بیبب گلیغال دویغوسونا

ررکن، ؤداورانماسینی گ قلیینه قدر منط یلهابو ضایعه  قارداشینین

یوک ؤبلکه ب ،روردو. نه معلومؤدا گ وفی اولدوغونیعاط قدرزونون نه ؤا

 ک دردینی باشقا بیر یئرده بوشالدیردی.هز اورؤقارداشی ا

ئردی اونا خبر و پالنیندان خبری اوالن اسفندیار ین چیخمابارات

یکی ا قاباقجادانآلتی یاریما  عاتسا ندوشن زاما قارانلیقتهرانا » ،کی

سینده هرت ایکی دؤاالشسین. بارات ساعآلینیب، او زامانا حاضیر بلیط

ین. رالشسیما حاضیت آلتی یارااو دا ساع ،ندردی کیؤنیگارا خبر گ

دیالر. ر اولمالییسیندا حاضیآلتی حدودوندا، اونالرین قاپ ساعاتاونالر 

. یدیا را مشغولالقباش ساغلیغی وئرن قونا ،گئدنـبارات ائوده گلیب

 .قرا تهرانا چیخاجانت سوااو نئچه ساع ،ده بیلمیردی کیکیم چ ئه
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بیر باجیالری، قارداشالرینا بهسینده او بیرؤرهت بئش داساع

ز کیک. نیگار دا سرلیدیؤنمهچیخمالی و آخشام تهرانا ددئدی کی، اونالر 

زامانی  اد چوخ آغیرالشمیشدی. او آرتیقاوال بیلردی. او  لیق بوْیلوآی

 ـپوشوب ؤآناسیال ا ـداشالری، باجیالری، آتابیر قاربهبیر یئتیشنده

بعضی آیری قوهومالر و اورادا اوالن . باشالدیماغا آیریل روشوبؤگ

وانین ادا هماشین مینیکشدیالر. بارات بیر اولالغسا التانیشالر دا بارات

 اندی، تئز ائنیب،دای نداینیگارگیلین قاپیس قارانلیغیندایئنیجه قارالمیش 

 یه گیردی.یرهقاپیدان ایچ

یلماسی آیرـؤروشوببیر داها گ ایله سیهعایلین نیگارین بارات

نیگارین آناسی و باجیالری اونا  دی. بو آراداهدن چوخ چکماون دقیقه

ده اوجادان کشلری وئریردیلر. اونالرین هامیسی بیرلییم اوالن سفاریالز

. ، ائشیدیلیردیدا سی چوخ اوجا اولسایدیه، هرکسین سیردیدانیش

بیر  آیریلدیالر. اونالر ؤروشوبدیلر. اونالر گلی ایگیل گئتمهبارات

وال اراژینا ساری یق اوتوبوس ب،اوتوروه دمینیک ماشینین ایچینداها 

ریده هر ایچرلیسافوم بوتون ،ردولر کیؤدوشدولر. اونالر یئتیشرکن گ

 ده یئرلشدیریر.سایلی جعبهرد ویئر شاگ، شوفشیبهیلاَ

 وفئرشان آیریلیب، وسایلی درادومایله  گیل اسفندیارتبارا

نرا نه قدر شندن سوهیلیه گیریب اَیرهرده تاپشیردیالر. اونالر ایچیشاگ

اراژی ق ییرب هئچاونالر گئده بیلر، اونالر  کی، دیلرئرادا دوم اسفندیارال

ن خیالی اونالری یوال دوشندن سونرا اوتوبوس. میردیتهایسئتمک ترک ا
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 زؤسونرا هر کس ا دی.اوالی باش وئرمهاراژدا بیر ق ،راحت اولدو کی

 دولر.دا تهرانا ساری یوال دوشاوتوبوسنیگار  ایلهیولونا گئتدی. بارات 

 ینده وارلرده یئرکی نقطهو آختاریشالر همیشه تفتیشامنّیتی 

 ویلوبلوغو، نیگارین آغیر قسویونین قارانلیغی، هاوانین یدی. گئجها

 ببسیوخودا اولماسی  یتینانئچه ساع ایلکین یولون ی و باراتساولما

سین. بیر لری چوخ اوزون چکمهدان کئچمه«ولائو اوغ» ،اولدو کی

زامان و اوچون ون و یوخولو اولدوغغیور قین آرتیطرفدن ده بارات

اخین یاتا یاریم ساعداکی «ائو اوغلو»ات ئچیردی. بارک رعتلهوچوخ س

 اونالر ساغالم ،ت اولدو کیائچیردندن سونرا خیالی راحکدایانمانی 

 قز آیلیککیین یانیندا بیر سمامورالر بارات چاتاجاقالر.تهرانا 

نالرین اوندان سونرا او لنمیردیلر.شوبههرنده، اونا ؤمی گیخان جانلیایکی

ده ون ایچینوبوساوت و. اونالر یولون چوخوندیکئچسفرلری نورمال 

و  یئمک بیر یئرده شام کی کیمیسوروجو همیشهیاتمیشدیالر. 

بیر ده چای ایچمک و  ،ناماز قیلماق سی،ییشمهسوروجولرین ده

ون صاف لؤچ .دایاندیاوچون  سی و باشقا ایشلریموسافیرلرین دینجلمه

 ئندی.یا ایشاغدایانمادا آ هر ایکی دابارات ن نهواسینا هوسلاه

ینالیندا ترم «تهران غرب» اوتوبوسبح ویاریم ص سککیز ساعات

ده  یر قدرب ولو وتتوس کی کیمییئنه همیشهواسی این هتهران دایاندی.

گیل ائوه ایدی. بارات سرین میشدیر،ایستیلشمه وا اه هله بورکولو ایدی.

دیلر. اونالرین وسایلی چوخ چکمه گئتمک اوچون چوخ چتینلیک
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میشلردن ئقورو سبزی و باشقا ی قدریلدی. نیگارین آناسی اونالرا بیر ئید

 ینیکمبیر  گیلی. باراتدهامیسی بیر چمدان اولماز ،کی رقویموشدو

ی ت اون یاریم اوالرداساع ائو سمتینه یوال دوشدولر. اوتوروب،ا دماشین

ر بی گلندن سونرا دوزگون اونالر ائوه یئتیشدیلر. اونالر اوزون یول ،کی

 یدی.ا یه احتیاجالری واردینجلمه

وار  ریللوساییلنجه اَبیر  باشقاده نه ، نه تلویزیونالریاونالرین 

لردیلر. دولدورا بیی شیاخ یزامانالرینک ایله یشیرمبناهار ایدی، یالنیز 

ب، سویو آلماو یئر انسوغاونالر  ت آالندان سونرابارات یاریم کیلو اَ

ری یم اوالن وسایللیب و باشقا الزیارغمجانالری دویقیرمزی باد

بئش  اون .باشالدیالریه مهیشیرب «باباتاس ک»ناهارا  ،یبیرالیحاض

ارات . برین عطری بوتون ائوی باشینا آلمیشدیییئمه دن سونرادقیقه

له ی اَتابیاوالن ک عایدیه اغین آنانین قارنیندا اوالن دؤرهوشیوک اؤب

 ر. یالشیردیالاپ النیگار سمتلرین اوخویوب ویختلف قوم ،آلیب

 چوخحاققیندا اونالر ایندیه قدر اوشاغین آدینین نه اولدوغو 

قرارالری اونالرین  حاقداواش بو ایـاواشیدانیشمیشدیالر. 

نیگارین  ،دور کیبو  سیقرارالرینین کسکینلشمه. شیردیکسکینله

نین اوشاغین آدی ،اوغالن اولسااوستونلوک قازانیردی. اونالر ی یایسته

ن قیز اولسا، بارات اونون آدینی اآمّ. قرار وئرمیشدیرلر ااولماسین« باالش»

. بارات سئچمیشدی یدینآ «سونا»یردی، نیگار یهایست یاولماسین «سارا»

 .راولماسینا راضی اولموشدو «سونا»قیز اوشاغینین آدینین  سوندادا 
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 مکلریئشام اوچون ده چوخ ی ئیندن سونرااونالر ناهارالرین ی

ماغا یتیایش باشینا قا یئنه دهصاباحدان  وزونؤ. بارات ارقالمیشدی

. رزامانیدیه دینجلم ین تعطیل گونو کیمییردی. بو گون باراتیرالیحاض

. بونا ایدی مجبور یهگئتمه اگونده چوخلو پیاد گؤرهاوشاغا  انیگار د

 ارالازاماغ ،یه چیخیبییاخین ائشیا آخشاما  ،اونالر ناهاردان سونراگؤره 

نیگار  دن بیرو هر زامان ـدوالنماغا مشغول اولدوالر. زامان قباخارا

 خیردا وسایل آلیردی. ـاوچون خیردا قاوشا

. بو گون چکدی ؤردلری دگلمه ـگیلین سولدوزا گئدیببارات

ره بی ـین تهرانداکی تشکیالتی قرارالرین بیررد گون باراتؤد

، کجؤرهسینی گؤرد نفر حوزهصاباح آخشام دوورمامیشدی. بارات 

یولداشی اونالرین ائولرینه  قیز تشکیالتدا نین سونوندا تههف

باخاجاقدی. سمی و روحی دورومونا ینیگارین ج هم دهدی. او کجگله

ر بیر داها اونال ت ائوده اوزانیب دینجلدیلر.اگیل بو گون نئچه ساعبارات

اوالن وسایلی  کیسکاوچون اَ قاوشاکی،  تاپمیشدیالررصت وف

 آلسینالر.

اباح یاتا بیلدی. او صـت دینجلیب اراح ا  نی ده نسبتت گئجهبارا

اققالینی دا س ،کیایدی  ایش باشینا گئتدی. بارات نئچه گوناختیندا و

. بو ایشی میردیتهایس ققیرخماآرتیق لین اققامیشدی. او سقیرخا بیلمه

ائتمک وام ااونون قیرخیناجان د سی اوچونقارداشینین خاطیره

وخ چ حاققینداین قارداشی یردی. او گون ایش باشیندا باراتیایسته
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سوروشمادیالر. اونالر باراتا باش ساغلیغی وئردیلر، سونرا هر گونکو 

و لی اوزوناقاقس قین یاریمچیبارات الر.باشالدیکیمی هامی ایشه 

 یشدی.ا سالمغقاشینما

نین سینده اونالرین توپالنماالریین تشکیالتی حوزه جلسهبارات

ین خیابانالردا دانیشماالرینین اونالر ماسی اوچونچوخ چتین اول

ایکی نفر ؤره ا گانرتشکیالتی و تئوریک بح ـو سیاسیشکل اولماسی وم

اوچون  کموشرؤیولداشالری داها گلمیردی. بارات ایکی نفری گ

 بارات اونالرین ه دوشوردو.یایشدن چیخاندان سونرا بو قدر چتینلی

ن چوخ دتعیّ، او دا بو وضآچیقالییردییولداشینا  حاققیندادورومونون 

ی و جیدّچوخ  ،میردی کیدان ایستهمیردی، او باراتئتتعجّب ا

کوندن ؤائو ک ،تشکیالتی اولسون. اونالرین هامیسی بیلیردیلر کی

خ چو آرتیق دّی چالیشماالرینینیج قلوب. اونالرین داغیناراب اواخ

 .قتاثیری اولمایاجا

ونرا داها ی ائشیدندن سسینقارداشینین فاجعه ینتشکیالت بارات

دان اریک حوزه و یوخ. بارات ایکی نفرلیییردیلرگؤزلهاونو  قراآرتیق

نین سونونا هفته .ائدیردیوام اد ایلیشکیسینهتشکیالتی  ایله گلن یولداش

یوک باجیسیال ؤین بایکیسی ده باراتـ راد ومده هم  هم اسفندیار،

ارگیلده بیر اسفندی ،ندولر. اونالر بیر داها امکان تاپیبؤتهرانا د بیرلیکده

ردو ؤینده بیر نفر داها تانیشالردان گیئره توپالندیالر. بارات اونالرین ائو
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نالرین بیر او رموشدو.ؤوستاندا گده اونو کوردبتیناسومباشقا بیر  ،کی

 قایتاردی. یقللنورما الریناگیلین یاشامبارات قدریئره توپالنماسی، بیر 

  

**** 

 

 مهارت قگون آرتیبه، بارات ایشینده گونئچیردیک نزاما

ستاکار اوال وا هلهمّا سه ایدی ده، آیرنؤا لریمسالهتاپیردی. او چوخ 

یدی و ا میاوچون زامان الزموضوعالری اؤیرنمک بیلمزدی. چوخلو 

قارا  وزونوا انداننی اوزاداققالیاوالر. بارات س قال قازانمانی زامانوبهتجر

ینه سلگه آلمیشدی. اونالر دا اوشاغین گلمهؤکیمی ک قبیر بویا

م ده هییشمک، هبیر د یین آناسی هم حالینرالشیردیالر. باراتیحاض

ق اوچون تهرانا اونالرین اولما وغایاتدان مقاوشاجک گلهنیگاردان و 

دان اون ننیده چوخالریلرینائوایدی. نیگارین آناسی اؤز  لییانینا گلمه

 یدی.ا نومکوم غیر ا سی تقریبگلمه آسیلی اولدوغونا گؤره 

ین بارات ،یک ئچمیشدیکسیندن گیلین گلمهاوچ هفته بارات

ونو گیلین ائوینده بیرینجی گین باجیسیبارات .گلدیتهرانا آناسی 

نین گیله گتیردی. اونالر هفتهصاباح اونو اسفندیار بارات، قاوتورارا

کی هردی. بارات گوندشامی اوالخآوما بلکه ج سونونا یاخینالشیردیالر.

یاخینالشدی و اوشاق  آسالناونا  ،یدی کییئرینده اایش  کیمی

ینی اونا سینین ایش پاراسره ایکی هفتهؤاولماسینین یاخینالشماسینا گ
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ر. رلیلب ئدهاوشاغین اولماسینا خرج ا ،دی کیدئوئریب  هدیه دانقآرتی

آناسی  ؤزو،ا دیغی اوچونبارات او بیری طرفدن ده هفته سونو یاخینالش

نین شیردی. بارات آناسیهو هامیسینین بیر یئرده اولماسینا فیکیرل

 رموردو.ؤکی یاراالرین یئرین داها گاوزونده

ال . آیالردیئلهیسیندان شکایت ارغآ ننیگار قاری تئزدن صاباح

لردن یسمی عارضهچوخلو ج ق داشیماسی اوچوناونون آغیر اوشا

ین آناسی . باراتدیلنمهشوبهه شئیهچ بیر ئه باراتآلیشان شکایتینه 

ی . بیر ایکباشالدیوشماغا سور« دیرئجهآغری هاردان گلیر، ن»ان داون

ارات دا ب دئیندن سونرا« داها کسیلدی» نگاردفعه آغری گلندن سونرا 

رین آغریسی کسیلدی و نیگارین اق ،ت اولدو کیاخیالی راح

 تسیزلیغی قورتولدو.اراح

ندا نیگارین یاخینلیغی هلهین آناسی، ردولر کی باراتاونالر گؤ

را بیر داها ن سوناتداعیر. بیر سایایزلهدّی یچوخ جاونون قارین آغریسینی 

 قاوشا ،دی کیئین آناسی دبارات رین آغریسی نیگارا گلندهابیر ق

ه د. بو ایکی گونون ایچینخانایا گئدکؤتورون خستهگلیر، گ

نیگار و  یلهاگلمیشدی. بارات  قگیل اونالرا قونااسفندیارین دا باجیسی

 موراد خاناسینا گئتدیلر، او بیری طرفدنخسته« خمینی»آناسی بو طرفدن 

 الندیالر.لخانایا یوولریندن خستهئز اؤگیل ده او اسفندیارین باجیسی

ردیالر. ریده یاتیهایچ ن کیمی نیگاری آپاریبخانایا گیرخسته

 ین آناسییول وئریردیلر، او بیر نفر ده بارات هبیر نفر یالنیزاونون یانینا 
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ران قیذالری امضاالدیالر. اونالردان بیر یالن کاغم اویدی. اونالر الزای

یب ط»کی ریدههنین دالیسیندان ایچدا پول آلینمادی. بونالر شوشه

بر وئره بیر خچتین نیگارین حالین خبر آلیردیالر. اونالر  الردان«باجی

ت ااعگیل یاریم سردی. باراتت اون اوالاساعصاباح بیلیردیلر. بلکه 

 نداآدایانمیشدیالر. بو  رکیهگؤزله ریده بیر خبرهاوالردی کی ایچ

گلیر،  قاوشا» ،دی کیئیا گلیب اونالرا دیین آناسی قاپبارات

 اقآنجزلردن ؤ. بارات بو س«رن بیردیاتداساع هله آراسیآغریالرین 

 و.باشا دوشد سؤزونو« گلیر قاوشا»

 کده ساندویچ ساتاندانده اونالر ائشیات بیرناهاردان سونرا ساع

ین ن بیر، باراتاتداساع یئدیلر. اونالر هرسی بیر ساندویچ آلیب هره

نیگارین  ،کی ر آلیردیالرببیریندن بیر خ طیب باجیالرینینآناسیندان، یا 

سؤز  ئنه بیری. هر بیر شئی نورمال گئدیردی. بارات دیرنئجهحالی ن

دن مساله آمّا بوگلیب، اتا ی یاریم ساعآراسآغریالرین  ،یردی کییدائش

 وخچ بیر خبر یئه هلهت ایکی اولدو، اساع باشا دوشموردو. بیر شئی

. بارات دیجکگئده ات اوچ یاریمدا تشکیالتی قراریاساع . باراتایدی

سه، لمهق گزامانا اوشا سینده قالمیشدی. اگر اوزمهؤجه چنئ ولووشکبو م

، ردی کیمیئلهکر ایف هئچو سین. ائتحّل ا یسینو قرار مسالهه بئجاو ن

ا اونالرین حیات و یاشامالرین ا  اوزانسین. ظاهر قدرسی بو اوشاغین گلمه

 قرارالر اوندان آسیلی اوالجاقدی.چوخلو  ،قدم قویور کی قبیر اوشا

 یر.میشدغا قرار وئرمهماه چیخیائشی هله ،بودور کی قراربیرینجی 
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: دئدیزونه ؤاـ زؤاو ابئله قرار وئردی کی،  ده باراتات اوچساع

 راردیو ییب. چوخلو احتمالهله دونیایا گلمه قبو اوشا رتدیائش ساعب»

شکیالتی ت اتا من گئدیبدایانسین. بیر ساع قآرتی دا تابیر ساع ،کی

گلیر.  قو اوشا رخانادادینیگار خسته ،رم کیهخبر وئر یمدا دوستوماقرار

یری بیر آ هله. «رمهنؤخانایا دیب، تئز خستهکسینلشدیر بیری قراری او

ایلیشکیده یله بیرلر ـاونالر بیر ،کی ایدی یوخ سیوسیله یاراتما ایلیشکی

لر. بارات رلیدیؤرمهگ اوزیالنیز اوزبه یبیرلرینـ. اونالر بیراولسونالر

ه قرار باشینا لورعتگیله خبر وئرندن سونرا آتیلدی بیر ماشینا و س«تقی»

 الندی.لطرف یو

ا چاتدی. اوراد یچینده قرار یئرینهیگیرمی دقیقه ااو بلکه ا

، تئز دی کیئنوب دؤداونا  دوستو نی آنالداندان سونرامسالهیولداشینا 

اجرا  الری، بو هفته ده اونالرین قراردی کیئنسون. او دؤخانایا دخسته

ت دا اره بیلردی. بارؤاونالری گاولونماسایدی، او گلن هفته گلیب، 

ن بیر گو ،ثبت اولونسون کی کئچمیشیندهفعالیت میردی اونون ایسته

 میش.تشکیالتی قرارینین باشینا گلمه

 اناسیناخ خسته «خمینی»ی بیر ماشینا و بارات تئز آتیلدی آیر

دا  انتشکیالتی قراری ،ینده سئوینیردی کییهندی. او اورلالساری یو

یر. جکدلهخانایا دؤنه بیان دا تئز زاماندا خستهتدابلکه بیر ساع گئدیب،

و  «تقی» یم،خان «مایوه» ،ردو کیؤگ ندهیه گیریرهخانادا ایچاو خسته

موشدولوغوموزو  ،دیلر کی، دئقین باجیسی اونا ساری قاچارابارات
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 رایدی. اونالا بیر حالی وار ر. بارات قاریشیقبیر قیزدی قاوشا ،وئر

 ناهاردان انصاباحداو ده،  لرسهمهمهاجازه وئررییه گیرمک اوچون ایچه

 ،یم قیز، خانییردیگؤزله یسیناوچه قدر بو قیزین گلمه ساعاتسونرا 

او بیری . ر وئرمیشدیرایه قراندا گلمهه چیخیتی ائشیابیر ساعبارات بو 

 . ونوردواؤیبی اولماسینا یاولوب بیر قیز صاح «کیشی»طرفدن بارات 

ک بیر گرن طیب باجیسینا تیربو خبری گ ،دیلر کیئاونا د

ردی. وئوئرسین. نهایت بارات اونو تاپیب، موشدولوغونو « وشدولوقم»

 ازه یوخاجیه مهرؤاوشاغی گ النیگار ییه گئدیبرهگیله ایچبارات هله

اسی ین آنبارات دیدرگین گزندن سونرات داها اوراالردا ا. بیر ساعایدی

نی اونالر احتیاط اوچون گئجه» ،دی کیئاونالرا د ،ه چیخیبیائشی

داها «. لرجکیههلئالر. اونالری صاباح مرخص اقخانادا قاالجاخسته

هر بیر  اوشاغین ایلهنیگار  ،ر کیالواولد آرخاییندا قگیل هامیلیبارات

ی ین قارداشری یاخشیدیر. اوچ هفته باراتلالدیر و حایئی نورمالش

ردو. کدن گولوهرلری اوزبیر داها اونالرین او ییشندن سونراهحیاتین د

ضولرینه وع عایلهسی و او بیری یاخین عایلهگیلین ت چیخیب نیگاربارا

کی، ی ندلالرات یولونا یویخابوبارات م ایدی. بونا گؤره لیهخبر وئرم

اباح رالشسین. صیه حاضیهمن دا ائوه گئدیب و صاباح ایشه گئتاورادا

ارگیلی ایله نیگ اسفندیارگیل ماشینالری، یا دا یا تقی ،قرار اولدو کی

 گیله آپارسینالر.ترالنخانادان خسته
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 .ایشه گئتدیدن رمهؤنیگاری و اوشاغی گ هلهبارات صاباح 

 دونن او قاچاقاچین ،ردو کیؤایش یئرینده بارات جیبینه باخاندا گ

دییی پولون اونا اوشاغین اولماسی اوچون هدیه وئر آسالنایچینده، 

بیله  هئچن یب. اونون نئجه و هارادا ایتیردییی ایتیریجیبینده قاالن یاریسین

 راریناق تشکیالت کی، ایشدنردی ییزلهؤخشامی گآدی. بارات هبیلم

ق ت اوزاااونالرین ائولریندن ده بیر ساع اؤزونو یئتیرسین، اوندان سونرا

 .گیله گئتسیناوالن اسفندیار

دی. چوخ چکمه سیگؤروشمه خیابانال یولداشی ینبارات

حث ر سیاسی و تئوریک بقددان سونرا بیر قاونالرین خبرلری پایالشما

اندان ی آرایا قویاوشاغین اولماسین الالری اولدو. بارات اونالرقو دانیشی

گیله دیاراسفن رعتیلهو، بارات سآپاریبداها قیسا  گؤروشلرینی سونرا

 نبیر دسته گول آلماق اوچو ،یوال دوشدو. بارات یولدا چالیشیردی کی

زا یاخین بیر قوقت دواگئجه ساع نهایتبیلسین.  ال ساتان تاپوبیر یئرده گ

 ی.ئچدکری هیچاایله اسفندیارگیله یئتیشدی. قاپینی چالیب، دسته گول 

یر اوتورما یا اوتاغی، ب قریندا ایکی یاتانالگیلین آپارتمااسفندیار

را دان سونی. اونالرین بیر کیچیک آشپازخانایدا اغی واروتا ققونا

 قوناما یا قریدی. اونالرین اوتوا وارده  لریحامام و توالتبیر کیچیک 

ردو. ؤبیر یئرده گ اوراداهامینی آچاندا بارات  ن قاپینیاوتاغینا آچیال

ت با ساکد قیئرده اوزانمیشدی. اونون یانیندا اوشا بوجاقدانیگار دا بیر 

 یاتمیشدی. 
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بو  خیب،لاق یاغاآ سیلههبیر س سئوینجکررکن هامی ؤباراتی گ

ینده هامینی ایچ دیلر. بارات دا سئوینجق ایستهی اونونال پایالشمایشنلی

اغین اوش اؤنجهگئتدی. او طرفه  «سونا» ق، دوز نیگار ایلهرایاآلقیشال

، اراباشی زیل ق ل،وپو، اوزو تکشییش گؤزلری. اوشاغین آچدی واوزون

یوخو عالمینده بئله نظره  نهایتک دریلی و یالری چوخ نازقدودا

 اقوخودا اوالرنی ی«سونا»یر. بارات یهینئآغزیندا بیر شئی چ ،گلیردی کی

، رکنهچکی جمعین ایچینده رقدایپوپ، سونرا بیر مؤیاتدیغی یئرده ا

قاریشیب هر قاپیدان  اونالراپدو. بارات دا ؤنیندان النیگاری دا آ

ها بو ینا دااونون یاتماس ،ر. بارات بیلیردی کیدانیشماغا باشالدیال

ئنه ینده، سیؤرهت اون بیر داره ساعؤ. بونا گرائوده یئر یوخدو قاالبالیق

اختیندا صاباح وکی،  یوال دوشدوساری ز ائولرینه ؤا یه چیخیب،ده ائشی

رخ دقیقه یبارات ق خیابانالر خلوت اولدوغو اوچون. ایشه یئتیره بیلسین

 میشدی.ن تئز یوخویا گئتات اون ایکیدساع ؤز ائولرینه چاتیب،ایچینده ا

یب ئدس ایائوده چوخ تک ح وزونؤابیر طرفدن  بارات

ایدی. بو  شارژو  سئوینجکطرفدن چوخ  یبیر ، اوداریخیردی

خویا نه زامان یو، بیلمدی کی هئچونلوغوندان غیور داریخمانین ایچینده

یگارگیل ن ،کی ییردیگؤزلهایکی گوندن سونرا  ـ. بارات بیردیبگئ

ه بیلسین. روشؤیاخیندان محبّتله گایله  اوشاغیبیر او دا ، ائوه گلسینلر

 ققاریشیـاونون یوخوالری دا قارما غونلوغون ایچیندهبوتون بو یور
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 قباشی داها آرتی قین قاریشیبارات ،ستریردی کیؤ، گقاوالرا

 قاریشاجاقدی.

نه ین ائواونالری النیگار ین آناسی نئچه گوندن سونرابارات

ن گیله گئدیردی. اونالریدّتده، بارات هر آخشام اسفندیاروگلدی. بو م

الر و قاولوردو. قونا ققاالبالی و غشولو کیچیک ائولری چوخ

نلری زل گوؤهامیسی بیر ایل بوندان قاباغا قدر او گـ اسفندیارگیل 

کیم  ئچه هله، ایدیهامیسی بیر یئرده له خاطیرالییردیالر کی، حسرت

 او عدالت یولوند قآزادلی بیرلیکدهو هامیسی  میشدیداغیلما

الرین دا قاونالر کیچیک اوشا شیردیالر. بو چالیشمانین ایچیندهچالی

شتراک یلرینده ارهینین خاطسیؤیومهروب و اونالرین بؤگ یسینؤیومهب

 ردیلر.ئدیا

لر. ؤنموشدوسولدوزا د الرقبیری قونا داها او گلندهنیگارگیل 

ن جانالنمیشدی. بیر طرفدگیلین ائولری داریخمالی بیر حالدا بارات

گار، روب و نیؤس اوزو گهگونلردن سونرا سسسیز سهائولری اونالرین 

نجی انالنمیشدی. بیریسیله جنین گلمهین آناسی، بارات و باراتسونا

زون ؤسروشه گلمیشدیلر. ؤگیل ده اونالرین ائولرینه گاسفندیار گونده

هر بیر  ی وار ایدی و اوماشین یناسفندیار یالنیز، بو جمعین ایچینده دوزو

والن یئره، یم االز ز ماشینیالؤگیلی افالری و نیگار، قونازامانکی کیمی

 گتیرمیشدی.نه گیلین ائویاو سیرادان بو دفعه بارات
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دی او کیچیک چدن، قایمه ماجال وئرمهک هئچاسفندیار 

ارا ر بیشیرسین. یئرآلما، سوغان، ها بئله بیر پ، بیر ناهاباشینا «والورون»

وئردی  شیفاریسناهارین حاضیرلیغی اوچون ، باراتا قغارایلری یشئی

تین ااریم ساعی .تیرسینؤزویله گا کدن آلیب،لر ائشی، گئتسین و نهکی

دی. ئده یکیشمبلی ناهار ئمهیله بیر یا ایچینده چرخ اولونموش ات

یل گی جانا گتیرمیشدی. باراتن ائولرینناهارین عطری داها اونالری

راد و اسفندیارگیل گئدندن سونرا وناهاردان سونرا م ،بیلیردیلر کی

کلری کیمی اونالرین ائولری دان گئدیقجاگیل ده قابا«همای»

 ین آناسی دا چوخ اوزونباراتهله . قجاقارشیالله گئرچک لیکهمیشه

 دی.بیلمز ائولرینده قااللی قاوتزامان اونالرین بیر ا

ر ره بیلیردی، اونالؤدوالنیردی، او ائوده ایش گ نیگار قالخیب

زاردا ده و باکائشیبارات ایشده اوالن زامان اورکلری آچیلسین دئیه، 

 خانیمین دا دوغوم گونوندن آسیلی« سونا» .دوالنماغا چیخیردیالر

لری چکیلمیشدی. او ؤزونون شیشمهاوزونون و گراق یارانمیش اوال

دان ؤزونون آلتینهر کسی گ دااوالن قیاتیردی و اویا ئییبی یشیاخ

ون اونون گولوش ،بیر کسه افتخار وئرمیردی کی هلهیردی. کئچیر

 «قچیلیاراق»ره ؤلره گسبببعضی زامانالر بیلینمز  ، آمارسونؤگ

 باغیر ساالردی. ـچیغیر قچیخاردارا

یگار ن بیر هفته داها اونالرین یانیندا کئچیرندن، یعنیآناسی 

. ؤندوسولدوزا د ن سونراکئچندایکی هفته دوغوموندان یتله عموم
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 . آخیفرقلهیوک ؤب یربالبته، ، قایتدیالر لرینهقاباقکی شرایطگیل بارات

 گیل اونالرین اصلیقاریشمیشدی. بارات« سونا»اونالرین جمعلرینه 

 ئیه،د فیندن تانینماسینهسی طرنین مسجدی و کمیتههوّیتلری منطقه

غون ونالر بو یوخسولل. اوآلمامیشدیالرلری دفترچه« کوپون»ه زلریناؤ

گؤره ونا . بایدیلر م اوالن شیئی آزاد بازاردان آلمالییایچینده، هر بیر الز

سیله نین گلمه«سونا»ره بیلمیردیلر. ؤگ وجه چوخ زادالرین اوزونساده

لردن کمئیگوجلندیریحی  قراقاونالر آرتیوام ائده بیلمزدی. ابئله د

م اوالن یلرینده باشقا ائو مصرفینه الز، اونالرین بودجهکیایدیلر  آلمالی

ردی، نا یاخینالشیلیغییآدن سونا بیر یردی. او جملهمه میدان وئرمیلواز

 میشدیلر.ییان کالسکه آال بیلمهداش قاونا اوشا هلهاونالر 

نیز ده اونالرین ،گیله خبر وئردی کیبارات« ترالن»بو گونلرده 

ایش  تهرانا بیریوک قارداشالری کاپیتانی اوالن بؤگمی  لریندهقوه

ان ایللر بویو آوروپادا یاشای. بونالرین کجک گلهاوچون نئچه گونلو

 یده قالیب و ایشلرین، هتلیدیه ایوک قارداشالری تهرانا گلسؤب

یدی ا دی. باراتا بیر کیچیک فرصتکجؤنهاسا دبّسونرا بندر عگؤرندن 

یلین گ، باراترسون، اونالر دا سئوینیردیلر کیؤگ یقارداشینکی، 

 رسونلر. ؤگ یالرینقبیرینجی اوشا

. میشدیقاباقجادان دانیشمدارالرین ترالن  الرـبونالرین قرار

ری رک، ویال خیابانیندا بیر هتله ساتورهؤنی گایله سونابارات، نیگار 

 «مبه سه دورا» ه یاخینت بئشایوال دوشدولر. اونالر آخشام ساع
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 مهؤزلهگ ریه گیرندن سونراه. ایچلینین قاپیسینا چاتمیشدیالرئتوه

روش میزینین دالیسیندا اوتورانا دن، گؤؤرمهگ نفریاغیندا بیر وتا

 یهرمهؤاونالری گ ،دی کیئد نالشیب و قارداشینین آدین وئریبیاخی

گیله دئدی ایله دانیشاندان سونرا بارات نال یوخاریوفئلئگلمیشلر. او دا ت

 سینلر.، اوتوروب گؤزلهکی

قارداشینی چوخ آز  «فیروز» ،دی کیای بارات اوزون زامان

ان روشلرینه امکؤایکی ایلده بیر گ بلکه ایلده و یا هردن روردو.ؤگ

مدرن و علمی سینده هامیسی عایلهاونالرین  بیر طرفدن اولوردو.

 ـو بیری طرفدن اونالرین باجیدی، ایه مالیک ایدوشونجه

ن لر و اونالرییالنیز فیروز چوخ غرب اولکهقارداشالرینین ایچینده 

 دی. بویا یمینین طرفداریژئچمیش شاه راوالن ایراندا، یعنی کی یاؤرنه

وخ ـ چقارداشالری هامیسی آز ـیین او بیری باجبیری طرفدن بارات

دی. اونالرین یا لری واریینه سمپاتیتلر بیرلیئسی و سویسول دوشونجه

 ـ بیرلرینینبیر اوادلی و متِخصص اولماالری اوچونس هم ده هامیسی

 ،کی اونالر چالیشیردیالر گؤستریردیلر. نهایت سایغیلرینه دوشونجه

اخماسین. محبّتینه منفی تاثیر بور ققارداشلیـ لری، باجیسیاسی دوشونجه

ئله بیر بین و اونون قارداشینین ایکیسینین ده ره، باراتؤره گسببلبو 

لری یرکیلرده ف، اونالرین چوخلو مسالهیدی کیا وار گؤزلنتیلری

 ،الر کیقداوراناجا ائلهمّا آ، قاوالجافرقلی لرده یاخین، چوخ زمینه
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وخ بو قیسا ن چاَبّته توخونولماسین. بیر ده مح بیرلری آراسینداکیـبیر

 .دوشونوردولر. ماغیروشدن لذّت آپارؤگ

 نیر.ئآشاغی الردن یلّهقارداشی پ ،ردوؤدی کی بارات گآز چکمه

 ـه بیردشاغیداکی سالوندا بیر نقطهآروشدن سونرا ؤگ ـپوشؤاونالر ا

 نی ایلددیالر. بلکه ایکسینده اوتوروب و دانیشیغا باشالؤرهبیرینین د

میشدیلر. اونالرین هرمؤگ یبیرلرینـاونالر بیر ،دی کیرچوخ اوال

، هده البّتلر حاققیندا دانیشاجاقدیالر. اونالرین بیری چوخلو مساله

کیسی هر ای ،یدی کیا سییشمهده ینکیچیک قارداشالرینین حیاتی

 ـلرین بیرسالیب، درد الری یادزل خاطرهؤگقارداشالریندان اوالن 

اسی و اونون ولمنین ادن سوناهئچملریله پایالشیردیالر. بیر ثانیه کبیر

 یشیردی.یهد یؤنونوالرینین قحرکتلری، اونالرین دانیشی

 آنیر . بارات ب«ئچیر؟ک ئجهروزگار ن: »دیئباراتا د ؤنوبفیروز د

ال سه، بیز اونونله دوز دئمهروزگار دا بیز» ،واب وئردی کیاج قدایانارا

خوشوم  ندنروحّیه» :دیؤنوب دئ. سونرا فیروز د«ریکهر کئچینهبیر ته

فقان، ر خقد. اونالرین صحبتلری سیاسته گلدی. اونالر بیر «گلدی

ی غیر انسان ینحکومتین قالرین پوزولماسی، ارتجاعی اسالمآزادلی

نوب ؤندو. فیروز دؤد ظارافاتا ریندان دانیشیب، صحبتلرالداورانیش

ه دیر؟ نسینده نامهغتوبو حکومتین لمعناسی  «مارگرت تاچرین» :دیئد

بو حکومتین » ،واب وئردی کیانوب جؤاو د دی بیلمیرم.ئبارات د

. سونرا اونالر هامیسی ردی«مای گریت تیچر»رهبرلرینین طرفیندن 
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 «سپاهین» ،کی ایدی بو شوخلوقالری. او بیری یردیالریباشالیه گولمه

ر؟ سونرا جوابین رالو د( یازی 4دن ) ویوتا ماشینالرینین دالیسیندا نهت

  ئنه ده هامیسی گولوردولر. ییندن سونرا ئد

ده کلیال بیرالریمی قیزیقارداشینین خان یندهین ایچالرقبو دانیشی

اریشدیالر. ق ؤروشندن سونرا بونالرانیب و بونالرال گائشاغی آلردن یلّهپ

ین چکدی. سونرا بارات ت یاریمارین صحبتلری بلکه بیر ساعاونال

دی. ایندیه قدر ائت ی صاباح شاما رستورانا دعوتقارداشی اونالر

اوچون  کمئآجیخیب و ییالنیز بلکه ین، گئتمه اوچون قلیقرستورانا قونا

دی تئقراری قبول ابارات ن مجبور اوالندا چوخ آز زامانالر رستورانا گئد

ینلر و له گلسئتوئنه ده هی دات آلتیاساعتقریبا ح آخشام اصاب ،کی

می یداشی و خانین قارباراتدا رستورانا گئتسینلر. قاو یاخینلی بیرلیکده

وچون اولمادیغی ا «سیکالسکه»نین «سونا»دیرندیلر کی،ایکیسی ده 

 ، اونا بیرینجی کادوسون اونالر آلسینالر.قاوالرا اونالر دوغوم کادوسو

رات بارستورانا گئدنده  گیلبارات و قارداشیآخشام  صاباح

رستورانین لر ده واردیر. بو ، رستوراندا چوخلو خارجیردو کیؤگ

گیل تاباریئمکلری تانیمایان  ایدی. اوه ـ هامیسی خارجی د یئمکلری

الر آلدیالر. اون یئمکیا بنزر بیر یی ایله شورباهمؤقارداشینین ک

 .ئتسینلرد ابیریلردن تقلی او یئمک قایداالرینیرستوراندا  ،چالیشیردیالر

دیر لردنهگئج لی، بو گئجه اونالر اوچون بیر خاطرهبارات بیلیردی کی

اسالم »الرین ایچینده، فیروز دانیشیق چوخ آز تکرار اوال بیلر. ،کی
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راضی اولمادیغینی بیان  هئچن ئتمکدخدمت ا «جمهوری حکومتینه

یجه دا بیر مامورّیت اوچون خارقائدیردی. او  عین حالدا یاخینلی

ینه رفرلس گئتمه اونون چوخ خارجه دانیشدی.گیله تاسینی بارگئتمه

ا بیر ای کاش اونالر د» ،یردیلر کیئیاورکلرینده دگیل اتبارلیشان آ

دن بیرینجی ؤروشم دا بو گیخان «سونا». «دیلررخارجه گئده بیل

یک بو کیچالرین تهرانا . بو اونرب اولموشدوحیسینه صا«لسکهکا»

گیلین تهران ؤروشلری اولدو و صاباح فیروزگ سونرینده سفرل

 ندولر.ؤعبّاسا دبیر داها بندر، مامورّیتلری قورتاریب

 

**** 

 

سورگون، محدودّیت و یندا اونالرین یاشامیلن گبارات

کیمی بؤیوک بیر  داریخماالری محرومیّت شرایطینده یارانان

« سونا"» رقدیشیردی. داها اونالر او یهله دسیمهنین گل«سونا»موشکوللری 

ن ترپنیشلرینیسی، ؤیومهگون اونون ببهایله مشغول اولوب، گون

زامانین  ،یران قالمیشدیالر کیئلرینه ح، نهایت گولوشسیییشیلمههد

دوز فرقلی بیر دادـبیلمیردیلر. اونالرین یاشامالرینا  یسینئچمهک

 ـ، یولداشالر و ایلقوهومه، عایلگیلین بوتون بارات .قاتیلمیشدی

ی طرفدن ده رطرفدن، او بیماالری بیر اگیزلی یاش اوباالریندان کسیلیب،

ی. بارات ق گتیریردلری اونالرا چوخ آغیرلیمهعمال  سیاسی چالیشا بیلمه
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زون ؤمّا اآحیطه آلیشیب، وکی مؤز ایشینده، اکه گئدریلیهر گون فحله

 آختاریردی. یز دوزگون یئرینؤ، ارکهمیشه اورادا موّقت بیله

. ونموردورؤگ کیشیکلییهبیر د هئچباخیمندان  سیاسی

عالمیّه، االریندان و اونون مرکزّیتیندن نه بیر گیلین تشکیالتبارات

ی، ییردیلر کگؤزلهگیل ایدی. بارات واربیر خبر دان «نشریّه کار»نه

 ییه گئدندن سونرا اونالرین یئرینه داخلی رهبرلیکرهبریِت ائش

 اآمّ  سینالر.ایلیشکیلر یاراتگون بیر تشکیالتی زدولدورسون و قاالنالر دو

 ر چالیشمادققدا بو لولدی ، نه بو یوخسوگوجلو ای لرعالقهکیالتی نه تش

بارات  تاپسین. اختیه و، بارات حتّی مطالعهزامان وئریردی کی

ونالرین ا ساعاتده بیر قرامی هفتهبیر رادیو پرو ،ائشیتمیشدی کی

وتا بیلمیردیلر، بیر گیل تطرفدن باراتنیر. بیر هسلهفیندن سهتشکیالتی طر

دی. رچالیشی یهئتمهحکومتی افشا ا وعار وئریب،شآنجاق ده کی 

بو رادیو رسمی تشکیالت طرفیندن اوال  ،گیل بیلیردی کیبارات

 بیلمزمیش.

شیکلیکلر ییدهبیر  ،یردی کیئدس احیئچیردی و بارات کگونلر 

دائمی  ،وا ده نه یارانیر، گلیشمهدان بیر یارانمالیدیر. نه سیاسی باخیم

ه ده یییشمههدیر. اونا ایشین د، چونکی خطرلیده قاال بیلریئربیر  قاوالرا

سونانین  یدی.ا حتاجمودّی یپاراسینا ج کی، چونایدی امکان یوخ

ال قالماق مه دهیینده اونالرین داریخماسی، گؤزلهسینین شیرینلیگلمه

بارات بیر گون ایش باشیندا چالیشیردی بیر داها  لر.ردییکئچیرزامان 
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اها بیر د ن باراتن اوالوتلف اراقدیلر. چوخ آزسلههاونو س دانوفئتل

سون. م اولوهوگرک چوخ م ،تلفن اوالندا بیلیردی کیاونا شاشیردی. 

مجبور  زیالنیراد، اسفندیار و یا نیگار وم احتّ ،بیلیردی کیبونو دا او 

 ن آچمازالر.ورا تلفاونال ،ساالرمااول

ن ولفاو بیری طرفدن ت ئیندن سونراد «الو»آلیب و  ونوبارات تلف

 خوش الکیمی بارات اولدوغو« آرسالن»سینی تانیدی. هس یننئدا

دان ریخمادا من :دیئنوب دبتینه تئزـ تئز باشالیاراق دؤحؤص کردوؤگ

را دان تاپیب. سوناهارونون اونون تلف ،دی کی. بارات دئرامییالترپا

ن داانسولدوزدان چیخاو بیر ایله یاخین  ،دی کیئلهاشاره ا آرسالن

ه لبیرلری ـاونالر بیر یمیش.ا ارتباطی وار ایله رادموسونرا، اونون دا 

باشقا ب، مید گونشی چیخیوا یاشامیندابیر داها اونالرین  سانکیدانیشاندا 

 کی، قرارالشدیالر گؤره. بونا لردانیشا بیلمیردی هر نه آدام اوالن یئرده

لر. بارات گلسین قایکیسی ده اونالرا قوناـ  آرسالنایله  ورادهفته سونو م

ری تئز آخشاما بو خب ،. او تلسیردی کیسینبیلمیردی نئیلهشادلیغیندان 

شام هر ی قورتاریب، آختلسه ایشلرینـقدر نیگارا دا یئتیرسین. تلسه

ییه رهدستگاهالری و آرمچیرلری ایچ قایناقغیر ـ آغیرگونکو کیمی آ

یر بائوه گئدیب بو خبری نیگارال پایالشماق اوچون  قویاندان سونرا

  .میندی مینیک ماشینا آتیلیب 

 ده سیاسییونیورسیته بارات تهراندا اوالن زامانالردا یالنیز

و فایدالی  شیبهرلئئرینده ییاوز دوزگون  ،ردی کیئدیس ایحاندا چالیش
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سولدوزدا یولداشالرینین ایچینده یالنیز . اوندان سونرا ردیشخصبیر 

 اونالر هم ده، دوزگون یئرینده هم ،ردی کیئدیاحیس  ئنه دهدا یچالیشان

ن ییغما انیسم کیمی چالیشاقروو بیر دیری ا ی درک ائدنبیرلرین ـبیر

یش، تمای وزونؤ. تهراندا او افعالیت گؤستریردیلرسیاسی کیمی 

ه دی شرایطینمک ؤلومو گؤزلهدان ایاسی باخیمتانینمامیش و س

 بیر داها او حیات و یاشام عالقه یاراتماسیین اونونال آرسالن روردو.ؤگ

 جانالندیردی. ی اوندا دیریلدیبایشیغین

ن یاخیبیر او دا آخشام بو خوش خبری نیگارا وئرنده بارات 

 بیر دهدی. چوخ سئوینسیندن ق گلمهاونالرا قونا نینیولداشالریندان بیری

و  لرلر، یولداشالر، کئچمیش مبارزهیرهاونالر سولدوزداکی خاط

و ا امکان تاپماقالحاققیندا دانیشماغا ن آرزوالری اوالاوچون  جکگله

نین یباجاس قبیر یاشاما قوراتاراجاق لومدنؤتدریجی ااونالری ده شرایط

کجه تدی. اونالر قیاشیاجا آنالرییردی. بارات بو یهبنز آچیلماسیتا

دیالر. قجایب و یاراداییاشیا دوشونوب، ده اوچون جک، گلهیاشاماییب

 . اونالردا بو امکان واررسولدوز اولموشدو اؤلکه آنجاقاونالر اوچون 

ی ئا سینلر.یؤنلتو  ائدیبال ونترودان ککی، سولدوزو سیاسی باخیم یدیا

 بو قدر سولچو سیاسیلرینده ده بونالرا تای ین او بیری شهرلرکاش ایران

 دیالر.تی باخیمدان گوجلو اوالرکادر و تشکیال

 ،یردیبیلم هئچ. او یئره ـ گؤیه سیغمیردیبارات شادلیغیندان 

 هفته ،یردو کؤبیر زامان گیالنیز دی. او یرئچک ئجهنه سرعتله و نزامان 
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ی اونالرین ائولرینه آرسالنزویله ؤا ینرادوو او مچاتیب  سونو

 کیمیهوم قوله و خ، بیر عای. اونالر یولداش یوییردیسین گؤزلهمهتیرگ

 وسایللریم یناهار اوچون الز وبح تئزدن گئدیب،دیلر. بارات صای

و بیر ناهار دوزلـدادلیالر اوچون ققونا بیرلیکدهاونالر نیگارال  آلمیشدیر.

ر ین بیاونالر ،یردی کیئدس ایم دا بلکه حیردیالر. سونا خانیحاضرالی

الیه یگدن نه هئچنا گؤره ، بوقزل گونلری اوالجاؤیوک و گؤب

 میردی.ئتا

او گون  یبیقوجا ائو صاحائوده آز تاپیالن قاپی چالیندی.  نهایت

ؤز ا دهبیرلیک الرادوی مآرسالندا نی آچانت قاپیا. بارایدی ده ائوده یوخ

زلیغی انیگار دا آشپ ندهروشؤگردو. اونالرین اؤپوشوب ـ قاباغیندا گؤ

، قاساراالرینا بیری باغآرسالنرک اونالر اپییا یئترهزونو قؤا بوراخیب

، یدیا وار لرریریسینده نه سهرادین داها ایچویه گیردیلر. میرهایچ

 یآرسالنبیری  لرینری. بو سایدی ین اونالردان خبری یوخبارات

 یناونالرین ائولری ک ایدی کی،تیرماونالرین ائولرینه گ

 رمیشدی.ایشیقالندی

ییردی، چوخلو زامانالر باشینا یاشاتهراندا تکراد دا وم

 زو اوچونؤشیک وئرردی. او ائک لری ایش باشیندا یاتیب،گئجه

سین. بو گون ق ائلهزلیاآشپ ،سی و زامانی اولمازدی کیحوصله

دیلر. شوربا، کجئیهیشمیش شوربا یگیلین ائولرینده اونالر تازا ببارات

دوزلمیش آیران اونالرین  یئنییولموش سوغان و رک، سوْؤچ ایستی
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زل ؤگـؤزلاونالر گ دیلر.یرئیی لذتله ،کی یئمکلری ایدیشاهانه 

الرین لری اونلداشالریندان آخیر خبربیر یوبهنرا بیرلردن سویرهخاط

ن اوشاغی نیب، کیمیهخبر آلیردیالر. کیملر ائول احوالی حاققینداـکیف

 ی،ایدی ک بو نه اویونو نهایتالر، رکیملر نه ایشده چالیشیلوب، اؤ

 ئنه دهیالری بیر داها تشکیالتالرین تشکیالتاونالرین باشینا گلدی؟ 

وزگون یه دق یولوندا مبارزهآزادلی یئنیدن قالخیب،اونالر قوراجاق کی، 

  ؟سونالرگئری اوتورت نیلریاوام وئریب و ارتجاع قّوهلده دیشک

رین لین یاخینلیغیندا شهرکاو تهران ،دی کیئاونالرا د آرسالن

 یگیل شهرین آدینبیر ایشده چالیشیر. بارات دارییابیرینده 

 خوباشقا ریسکی و خطری یدن ضررلری ده سوروشمادیالر، بیلمه

باشینا داریخماسیندان تک آرسالنخیری اوال بیلمزدی.  هئچ. ایدی

ارتباطدا اولماسیندان  ایلهراد وده مئدیب، بوتون بو مدّتحبت اؤص

ریندن نلی، اونو چیدئییب« پک اوغلوؤآی ک»رادا ودانیشدی. بارات دا م

 لیبدن بیر گنئچه هفتههر  ،وئردی کی سؤزاونالرا  آرسالندی. لههایت

 اونالرا باش وورسون.

هامی  نآنین ایچینده بیر ئییب، گول ائشیتمهگول د اونالرین

هر  دهنین ایچینیکره جوممااالرا جومدوالر. بو فیؤکره و ریدرین بیر ف

دییی آرزوالری یاشادیغی و یاراتماق ایستهنیاسیندا وز دکس اؤ

که ی، بیر تقلین جیبینه اوزادارااَ آرسالنبیردن  دیلر.یرئچیرذهنلریندن ک

و منیم ب» دی:دئؤنوب گیله دـ آچا باراتذ چیخاریب و اونو آچایکاغ



118 
 

ؤکومه حباشیما یاشادیغیم و داریخمالی زامانیمدا، ق و تکچتین قاچارا

ریردی. ئگوج وو  اینام ومید،ایه جهگلهمنه  یبو شعر ننیبولوریم یخان

 .ا باشالدیگیله اوخوماغرا او شعری باراتسون

 یم سیزه قوناقهجگله

 ،یم سیزه قوناقهجگله

 داندا      یقارانقوشالر قای 

 ، منی دینله منی آنجاق 

 داندایقارانقوشالر قای

 منی سسله،اوچان زامان  یده بولودؤگ

 .منی سسله یاسمنلر آچان زامان 

 .ش نورون ساچان زامان منی سسلهنگو

 .قمنی دینله منی آنجا 

 

 یم گلن باهار،هگله ج

 یداندایقارانقوشالر قا 

  ،دومان آلسا او داغالری

 ،داریخما گل  

 ،لر بوداقالریئللر تیترتسهگوجلو ی

 .داریخما گل  
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یر او ب دانآرسالن باراتیاشاران  گؤزلری دهبو شعری ائشیدن

ق، اونو اوالرا ولویمبو گونلرین سکی، دی ستهایذی یزیلمیش کاغکه اَیت

تونده یکه کاغیذ اوساو بیر تؤمرونون سونوناجان سین و عزبرلهاَ یازیب

ام دویغولو تیئرلشدیرسین. اونالرین ایچینده  ییندهیازیلمیش شعری اوره

ز ؤی اثگولوشلریله هامیدان یاخ سی وهلی سقاو یانی رادومانسان اوالن 

 داورانیردی.دویغوالرینی اَله آالراق 

 بولواریندا« کشاورز»اوتوراندان سونرا  ساعاتاونالر ائوده اوچ 

 ،نوبؤئوینه دا رسالنآ یه قرار وئردیلر. سینمادان سونرامهبیر سینمایا گئت

آمّا قار هله ، یبیتمیشد یئنیجهتهراندا پاییز  دی.ای لیایشه گئتمه صاباح

انسانین  ییشین ایستهمّا گونمیشدی، آیاغمامیشدی. هاوا ائشیکده سرینله

سینه هیندیریب، کالسکئیگیل سونانی دا گجانین قیزدیریردی. بارات

 ندیالر.لالیو کشاورز بولوارینا ساریقویوب، 

کشاورز  ب،کئچیندان غییلسینین یاخینئرسیتهونیواونالر تهران ا

کتاب  ین قاباغینداکینئرسیتهونیوا ،ردولر کیؤگ دهبولوارینا گئدن

 هئچندان ، اونالرین یولداشالریرمیکتاب ساتانالرا بنزه قاباقکیساتانالر، 

ونالرا ا وزونؤئنه ایین آجیلیغی یبو گئرچهو  راوراالردا یوخدو بیری

 ینلربو شانلی گونو آیری مساله ما اونالرآچالیشیردی،  یهمهیوکله

بیر روحّیه ه ائلاونالر کشاورز بولواریندا  جکدیلر.یهماسینا یول وئرمهپوز

م یاونالر بیر داها تهرانا حاک، سانکی باشالدیالرآددیم آتماغا  یلها

 اولوبالر.
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یر. هاوا قارانلیغا یاخینالش ،ردولر کیؤگ دااونالر سینمادان چیخان

 سؤزاونالرا  آرسالنمّا آدی. ای ان آیریلمالیداورادا اونالر آرسالن

نی بو مساله گیلگؤروشونه گلسین. باراتتئز اونالرین ـتئز ،وئردی کی

ارژ تامامیله شروشدن اونالرین هامیسی بو گؤ .چوخ قارشیالییردیالر

 ساری ناخیابانی «هاشمی»یسی هام ـ رادوگیل و ماولموشدوالر. بارات

، رکهبولواریندا خیاباندا گئد «کشاورز»دا  آرسالن دوشدولر،یوال 

راد ومز یردیالر، یالنیتانیم یرادین ائوینوگیل مایتدی. باراتزلردن ؤگ

 نداقاال قگیلین ائولرینه ایکی دورایییردی، باراتاونالرین ائوین تان

وام ایوال دگئتمک اوچون اوز ائولرینه گیل تاو بار ماشیندان ائندی

 ائتدیلر.

دیلر. چتینلیک چکمهچوخ  اوزوندنگیل قیشی داریخما بارات

یل گیالنیز اسفندیارروشوردولر. ؤگورادال و م آرسالن آردیجیلالر ناو

نا گؤره وتاپمیشدیالر. اونالر ب بیر ایشیئنی  جنوبدا بندرلرین بیرینده

 راققت دا ایشده هر گون آرتیادیلر. بارای لیهگئتم کلهدان تئزلیتهران

ائده  دهباجاریق اَل تامامیلهبوتون و ایشینده  هلهمّا آ، اَلده ائدیرمهارت 

ستا اولماسینا وبیر ا تام هله کی، زو ده بیلیردیؤره اؤبونا گ میشدیر.بیلمه

 .رمدییزامان الز

داشالریال یوک قارداشی یولؤنیگارین ب ققاباتعطیللریندن  بایرام

نانین سوتهرانا گلمیشدیلر.  اونالرین گؤروشلری اوچون بیرلیکده

ا باش وورماق اونالر ندن بیرینجی نفرسینیگارین عایلهاولماسیندان سونرا 
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وخلو چ و دان هر شئیقوگیل یوخسوللاوچون تهرانا گلمیشدی. بارات

یغی ال بیلمیردیلر. آلدآ لری اولمادیغی اوچونچهوپون دفترک اشیاالری

دیر، جکیهئی بیرینجی دفعه سونا قاوالرا کبندلیاشیاالردان دا جیره

ینین ت نیگارین قارداشاسونرا بلکه نیگار یا بارات دادا بیلسین. بار

نی  یاخاندا یب کرهلیین اوستونه بیر کامل قهرؤیولداشینی بیر کامل چ

 ین:لیندن یاپشیب، دئسن اَبارات بیردن شاشیردی. او آز قالمیشدی اونو

 لیکسن، بو بیزیم اوچوموزون بیر هفتهرورؤنه ایش گ ،اوغالن»

اراتا ب یرسن.یهایستیئمک  ن اونو بیر دورمکلهس ،کی رمیزدیجیره

ال آراالرینی ـ فرقلرینی بیر عادی آدام دان اونالرین اقتصادی باخیم

 یردی.ؤسترگ

 وخقالماغین امکانی یگیله تک بایرام یاخینالشیردی و بارات

یوک ؤب ایدی. آمّا هفته تعطیلی وار بیراونالرین ایچینده بارات  .ایدی

سولدوزدا چوخ قاال  نیگارموغایات اوالن  دانمیتی سونا خانلیّمسئو

 ایلهیل اسفندیارگ گیلبارات گلیندهـغ گئتلووبیلردی. بایرامین ش

ده نی اورمیّهاونالر گئجه یئتیردیلر. شهرینه« واورم» یزلرینؤا بیرلیکده

ون ی، بایراما بیر گقوهومالرینین ائولرینده قالدیالر. او گونون صاباح

و بایرام ائنه ده یسولدوزا یئتیردیلر.  ی اسفندیارین ماشینیندازلرینقاالن، اؤ

ؤروشه اونالرین ائولرینه گ ییه چیخمادی. بایرام گونوندهگونو ائودن ائش

 ردولر.ائوده گؤ گلنده یولداشالری باراتی
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، رکائده تنقیدالرین تشکیالتیولداشالری  یراین بیر سبارات

جمعی و  بارات فردی یندن دانیشیردیالر.سدوشمهدن بو گونه نه ایشلرین

کر یف تنقیدچیو  ق، آچیقاونالردان قهرمانلی دایاناراق نهگوجو کاراکتر

ا یاخینالشیب بارات پرویز قالردایردی. بو دانیشیییبی اولماغی ایستهصاح

قاچاندان نی بوراخیب، ماغازااونون  ران اولماسین،اگین» ،دی کیدئ

 ـیب یتوپال اراقلیشبورجلالرینین هامیسینی اونالر چا قاالنسونرا 

وب نؤسونرا د اؤیونوب،وئریبلر. بارات بیر باشدان یولداشالرینا 

 بارات تکینه سولدوزدان بایرامین صاباحی دی.ئلهان تشکّر االرداون

 ندنونیایا گلمّا نیگار سولدوزدا قالدی. سونا دؤندو، آتهرانا د چیخیب

 ورادا قاالا میشدیلر. بارات ایکی گوندن آرتیقهرمؤلرین گعایلهاونالر 

 دی.بیلمز

باشینا بارات نئچه گون تهراندا تک ؤنندن سونراتهرانا د

 نیدنیئایشی کی،   دیریئچگونونو ک قنین ایچینده قاالراداریخما

هفته  اوچ ـیل ده ایکیبو داریخمادان چیخسین. نیگارگنینجا باشال

ا هر نندن سونرؤراد ایشدن دوم ایلهده بارات ودّتبو مسولدوزدا قالدیالر. 

گیلده الری اوچون باراتماایکیسینه ده امکان اوالندا تک قالما

ان اوچ سونا بایرامد ایله. نیگار لر ده قورتاردیتعطیل نهایتالردیالر. قا

 ولر.دنؤهفته سونراسی تهرانا د

ایکی آی  ـان بیردبایرامروشلرینده ؤیری گاو ب آرسالن

 کلنماو دا ائو ،نجیدی. بیریئلهیه اشاره الهایکی مسا ،کی ئچیردیک
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اونالر دا  ر.لدن ده خبری واردیگی«دوماحم» ،ایکینجی ه دوشوب؛کرینیف

« میسقا» سامان آلتیندان سو یئریدن کیمی ،آرسالنلر. ردیدهتبریز

 یی دوشونوردو. اونالر ایشلرینیهال ائولنمیولداشالرینین باجیسی

ه یندسهمرحل قلرین قورتارمامدارالرین قویویب، ائولنمهـروب، قرارؤگ

 یدیلر.ا

سیروس یولداشالرینین و  ودبو بیری طرفدن، اونالرین ماحم

بریزه ت دوشوندوردو کی، ه شکیلددّی یری جده اولماالری بونالتبریز

لده سیاسی یکشدوزگون  یی نظره آلسینالر. بو چتینلییین ایچیندههگئتم

بیر ل گیبارات اوالن ریلشکلویوک مساله و مؤن بن اَیشما اونالرچالی

سینین یتهومبیر داها سولدوزون بوتون شهر ک، ردولر کیؤیولو گ یشیقا

  ما امکانی واردیر.یغیشییولداشالری تبریزده 

، رسالنآایکی آیین ایچینده بیر دفعه  ـدی بو بیرهچکم چوخ آز

ده ق گتیردی. بو گؤروشمهگیلی ده اونالرین ائولرینه قوناودماحم

ی ان سیاسو اوراد ماغایغیشی هداونالرین هامیسی تبریزده بیر یئر

ت بو ا. باررلیه قرار وئردیمهوام وئراد چالیشماالرینا تشکیالت شکلینده

لدن اَ ایشین ،کی رمیشدیهئچیرمکّدی یجئنه ده نظریندن ینی مساله

ز او اؤ لههیل، او بیری طرفدن یت دئاراح قایش تاپما باشقائنه یوئرسه، 

بارات بیر  .باجاریقلی دئییلکیمی  سیستاواایش ل یایشینده بیر کام

تبریزه  ،قیارالره باخمابیری مساله رنده، اولری گؤؤزو سیاسی مسالهگ

داریخمادان  و لیکله نیگار دا تهراندا تکلیکبئله. یه قرار وئردیمهگئت
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یش یئرینده کری ای. بارات بو فایدی راضی له تامریکیبو ف قدی وچیخاجا

ینه ز شهرلرؤاجور دئدی کی، اونالرا بیر  آرایا قویدو. ایلهگیل آسالن

 یتمالیدیالر.یقا

دیلر. اونالر یلئیسینه راضی دگئتمه ینبارات ایش یئرینده اونالر

ایدی، چونکی بارات اونالری  خبرلری یوخ ماراغیندانین اصلی بارات

ی ، اونالرقمساله یارادارا ایچیعایلهیه بیلمزدی. بارات بیر ئد آچیب تام

کی نیگار اوشاقال ، چونگرک ایشدن چیخسین باشا سالدی کی،

بارات  ،گون او گون اولدو کی نهایت. باشینا تهراندا قاال بیلمیرتک

 سونرا ندنروشؤگایله  بیر کامیونچوک جؤنهدان تبریزه بوش دتهران

وروک چـماق اوچون سؤزلرینی صافتبریزه داشی یینرلوسایلونال اون

یابانیندا خریزین باهار تب کسیق بارات گئدیب و تلهان قاباائتدی. اوند

قدان ه قاباگیل دمیشدی. نیگارائلهرایه ییئری ک بیر زیر زمین کیمی 

  ینریز ائولؤا ییردیلر کی،گؤزلهگیلین ائولرینده ودده ماحمگلیب، تبریز

ولدوغو ا سوبای هله آرسالن ،کی لردیگقرارالر وئر. بئله لرسینهشدؤ

ه ایدی، سز ایشینده و یئریده قالسین، چونکی او هر زامان ایستهاؤاوچون 

 بیلردی.قاییدا ـباشینا گلیبتبریزه تک

ق تشکیالت یولداشالریندان ادان قابامدان چیخبارات تهران

و. او دکی یولداشالرینا آیری بیر رابطه تعیین اولوندهآیریلدی. حوزه

ه بو ایش بیر رابطه تعیین اولونمادی. بلک هئچده بیری طرفدن، باراتا تبریز

زو ؤا ،کی رمیشدیئبارات دنجی، بیری بیلردی: والاسببدن ایکی یا اوچ 
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ال ز شهرلرینین تشکیالتین یوؤا ایلیشکی قوروب، ایلهتشکیالت 

 یوخی وارلیغی فیزیکتبریزده بلکه تشکیالتین  ،ایکینجی قالر؛ساالجا

تینا بریز تشکیالت ینره، باراتؤلره گسببامنیّتی ، اوچونجو ایدی؛

 .ریلدیئید ماسی مصلحتباغالن

ی، دوشدو ک باشا دنبیر یندن سونرابارات ائو وسایلین دؤشه

اوغالنالری چی اولسا دا، وکاندقال اقب عادیاونون ائو صاحبی بیر 

ونالر اوچون ا ینبو ائو نی بیلنده آرتیقیرالر. بو مسالهده چالیشومیتهک

ز ؤتی اعیّده بارات بو وضبیر  غینا قرار وئردی.تی بیر ائو اوالجاقّووم

 قدرنه دن بیر طرفگیل ایدی. بارات النمالیلو منفعتینه قو ونلوکاوست

انی و نورمال بتلری انسیناسواونالرین م گیله یاخین اولساالر،یبیائو صاح

، یک اولسونالر قده اوزا قدراونالر گرک او  ،او بیری طرفدن اوال بیلر؛

گیل وئرن باراتنهایت . سینیی بیلمهنهر حاققیندا هاونالرین  سیییهائو 

 .امتیاز ایدیثبت وگیل اوچون بیر مبارات ده کیرایه

باراتا  باخیمدانتی یِبارات چوخ ایشسیز قاال بیلمزدی. بو هم امن

 احتیاجی وارچوخ بارات ایشه و اونون پاراسینا ده یدی، هم اخطرلی 

ش تاپا ات ایتهران کیمی راح ،کی شیردیلهریکیفبئله یدی. بارات ا

یوک ؤدی. تبریز بارات اوچون بقاولمایاجاقدا تلیاایشلر بو راح .جکبیله

 گئرچکلهیر ، گئجه باشقا بیدی. بارات گوندوزلر بیرابه وبیر تجر یئنیو 

 قارشیالشیردی.
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، کتریکال بوتونتهران کیمی امام خیابانیندا  بارات تبریزده ده

الرال ایلگیلی تعمیرات و سرویس الکترونیک و الکتریک دینام

دی. ای بیرینده ایش یوخ هئچ آما نا باش ووروب، ایش آرادی.ریالماغازا

دال ابدال بارات نئچه گون. وورباش  بیر سونرا ،دیلر کیئلری اونا دبعضی

دن ، اونالر دا نئچه گونگئدیردیینا راغوساوجو سؤز وئرنلرین اونا دیل

 زؤا یه یاخینیردیلر. بارات بیر هفتهسونرا ایشین اولماماسیندان خبر وئر

واش ایـواشا. یایدی بیر خبر یوخ هئچردی، یایش آرای اختصاصیندا

 قر آیلیبی یسینائوین کرایهاو  ن پول دا قورتاریردی.جیبلرینده اوال

هر گون ایش یئرلرینده ایش  دیییندن دیغدیغاسی یوخ ایدی.وئر

ونیورسیته تبریزده اوالن این بارات ییب، نتیجه آال بیلمهآرا

دن «رشید»و  «یوسف»گیلدن و قارداشالری «ودماحم»ـ لداشالریندان یو

بو ـاونالرین او طرف  .باشالدییه مهایسته مکؤک آختارماقدااونا ایش 

 اراتا ایش اولمادی.بندن بو تئزلییه شلرییفاریکیچیک سوئردیکلری  طرفه

رین دوالنارکن، دالدا خیابانال یبو ایش یئرلرینبیر گون بارات  

روش ؤو گب کی، دی. بیلمیردیرشید قارداشی ایله قارشیالش بیرینده

ین اوراالردا اولدوغونو بارات روا رشید بیر جاولموشدو، ی بیردن

دا بوراالر ،ان خبر آلدی کیندروشونده رشید اوؤاونالرین گ بیلمیشدیر.

 یناتبار یرام. رشیدراختایش آ :وئردی بارات جواب ؟رورسننه ایش گؤ

 ک اوچونؤمک ائتممالی ک قدراونا بیر  نه توخونماسین دئیه، شخصّیتی

هر  سین.سنه آغیر گلمه بو مساله اصال  ،دی کیئقویدو و دپول جیبینه 
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یه همؤکلرده کسین آغیر گونو اوال بیلر و اونون دا بونا تای آغیر گون

سی اولماسایدی، باراتا بو ه وئرمهحیّرشیدین رو دور.احتیاجی اولموش

 کهر حالدا بارات بو ایشسیزلی دی.جکآلماسی چوخ آغیر گله مکؤک

 یردی.یهایست قگونلرینه سون قویما

 او اؤزو .کره سالمیشدیینیگاری دا فین ایشسیزلییی بارات

هم  مک،کسـبیچیب، مکتللگو دوزوهم ا ق ایشی باشاریردی،خیاطلی

 ،یردییهایست ندن ایش گلیردی.لیاَ قیاسدایده کیچیک مکتیکمده 

 هلهمّا آزونه بیر ایش تاپسین. ؤا بازارینا یاخینالشدیریب، و خیاطزونؤا

اق اوشاقدان موغایات اوالجیدی و اونالرین ا یچیک بیر قیزسونا چوخ ک

 بیر آز سونانین نا گؤرهنیگار بو ایدی. یوخ آدامالرییری بیر آ

 ایدی. لیهزمؤد هلهسی اوچون بؤیومه

 و ق، تک قالماگیل بیر ایلدن چوخ آیریلیآرادا باراتبو 

یله ا یولداشالری اولدوغو قدر ی چیخاریب و امکانداریخمانین عوضین

بریزه دا ت آرسالن ؤروشوب ـ دانیشیردیالر. هر هفته سونوبیر گ ـبیر

نین سی تشکیالتیومیتهگلیردی. اونالر بوتون سولدوزون شهر ک

ونالر یدیلر. اا دهدان سونرا هامیسی تبریز«صاالح»ضولری، وقدیمکی ع

ه یلدشکدّی لری جیهلمنیتی مساا ؤروشلرین ایچیندهبو شیرین گ

 ابیرباش ن چیخاندان سونراودایدیلر. سولدوزدان و اورملی امهگؤزله

 هم ،سییهندواورا دا یئرلشمیشدیلر. هم برق مگیل ودماحمن بریزه گلت
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 ی.داشییرد ریسافومد وماحماوالن  دان پادارلی باخیمماره ؤاونالرا گ ده

 دی.ای ره یاخشیؤت و بو بیریلره گیاونون گلیری ثاب

 ،الریندا معلوم اولدو کیقلر دانیشیبونالرین اوزون گئجه

 ارتباط یلهاقاالن تشکیالتی  ـتبریزین اولوب  کی یولداشالریدهتبریز

او بیری طرفدن سولدوزدا بونالر چیخاندان سونرا کیملر  یاراتمیشالر.

ز ؤر. بونالرین ایدروالری دّی خبریقالمیش، اونالرین دا دوروموندان ج

سوال  یوکؤدی، بو بای ه اولمالیئجسیاسی تشکیالتی دورومالری ن

ونالر ا نهایت لی ایدیلر.بونو چؤزمه زلرینهاؤ اونالر ،کی ریارانمیشدی

و ایش ب می؟ البته،ا بیر تشکیالت یاراتمالیدیالردسولدوز یئنیدن

یله بیر اده قاالن فدائیلر اونالر تبریز. آال بیلمزدیانرژی چوخ اونالردان 

ی. یدا جیریندن خارللباشالمالیدیالر؟ بو ایش ده اونالرین اَ ایشلر

 و تشکیالتا یاخینلی ایدیلر مهزؤگیل دمخصوصا، بارات کیچون

گیل ایلیشکی یاراتسین. باراتال ؤزو اونالرتشکیالت ا کی، دیالرراوال

یشلندیرمه ئنگ وزونؤا قاالن تشکیالت ـاولوب کی، هئچبیلمیردیلر  هله

یلین گودماحم ،نی بیلیردی کیبو مسالهبارات آما  آماجی وار یا یوخ!

 ر.للیئید قدا اوزا راونال گؤره وار، بونا ایلیشکیسی

روشلرین ایچینده ؤگیزلی گبو  ،دی کیهچوخ زامان چکم

سیروس  روشوردولر،ؤگق شکلینده لیقوناق لیکلهعایلهلر اونالر گئجه

. ییرلرلهایزو اونو  یربیل ی، اونون یئرینکی رئدیس احیاو  وئردی: خبر

ّما سیروس آ، ی بیلیردید اونون یئرینوماحم یالنیزبونالرین ایچینده بلکه 
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اچین کیمی بو قاچاق آرسالنیردی. سیروس دا ییبونالرین ائولرین تان

. اونالرین ایکیسی ده قدیمکی یه حاضیرالشیردیایچینده ائولنمه

یه قرار وب، دانیشاراق ائولنمهروشؤقیز یولداشالریال گ ینتشکیالت

یری آ جهو بیری طرفدن ده اونالرین هامیسی گیزلیوئرمیشدیلر. ب

مجبوری  لداشالریالیو لیآداقیردیالر. بونالرین یشهرلرده یاشا

ین لری، اونالرعایله رابطهر عادی قدبیر  ؤروشلری و اونالرال مجبورا گ

یردی. امکان یاراد قلری تانینیب و توتولماالرینا آرتیگؤروشوب، ایز

ین زو یولدا قاالن یولداشینؤگ زؤا سیندن سونراایزلنمهزونون ؤسیروس ا

 یدی.ادا فکرینده 

« سازیخانه»گیلین انولری شیدرین قارداشالری بارات 

 نینمییخانسولدوزلو اوالن  ایدی، رشید ایله نداسینده بیر آپارتمامحلّه

 .هر ایکیسی ده سونادان کیچیک اوالردی ،یدی کیا ایکی قیزی وار

 ،و کیسینده بیر آپارتماندا اولوردگیلین ده ائولری، ولیعصر محّلهیوسف

 ـرزامان بی ـیدی. اونالر زامانا روا الریقیز کیچیک اونالرین دا ایکی

دان اقیزالری، سونیوک ؤو اونالرین ب یرلرینین ائولرینه باش وورورب

لداش بیرلریله یو ـبیر  گئدیب،امیسی یوال، هیکیچیک ده اولساید

 دی.ای می تبریزلییین خانفییردیالر. یوسیاوینا قاوالرا

یک دان الکترآلمان ،اولدو کی  بیر یئردن خبردار دوماحم نهایت

یئری یوال  سینده بیر ایشیائوینین زیر زماوالن بیر نفر  تحصیالتی اوزره

 او ائوینده کیچیک الکترونیک .، نئچه نفر ایشچی آختاریرسالیب
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 ریر. بارات چوخگؤندهبازارا  ، قابالشدیریبلدیبهاهالر دوزدستگ

ری بیر الاعاتسمّا ایش آدیلر. . اونو ایشه قبول ائتنجیله اورایا گئتدیسئوی

ایشه  دهاوچ ساعاتناهاردان سونرا . بارات اویغون دئییلدی قدر

لری ی. اونالرین ایش یئردای قورتارمالیدا اون ساعاتگئجه یب و یباشال

نه قدر  .یدیاوالن ائولریندن چوخ اوزاق ا باهار خیابانینداگیلین ده بارات

، بارات دا اولسایدیلر ده ولسایدی، ایشین شیفتی بوتون گئجها قده اوزا

 دی.قچالیشاجا

 یههمهلایش یئنیجهبارات  یندازینین آخیرالرییتبریزین پا

بیر  .اولماسینا دا آلیشامامیشدی قودن چوخ اوزاایشین ائ هله باشالمیش،

 او بو خبری «سیروسو توتوبالر» ،د خبر گتیردی کیوگون ماحم

ن اونون وبارات سیروس دن اؤیرنمیشدیر.گیلسیروسون قیز یولداشی

لرینی ائوآما  دان آرخایین اولسایدی دا،ولمادیغینی ادن خبرایش یئرین

 یائولرین ینتایدی. بارلی امهرؤبیر ایش گ لیکلهتئزیدیغیدان آرتیق تان

نین بییائو صاحنجی، بیری ایدی: وار اسی داهاناب بیر نئچه یهیشمهیهد

ینه چوخ ائولری ایش یئر ،ایکینجی ده چالیشیردیالر؛میتهواوغالنالری ک

ون سیروساؤنملی اوالن مساله  قدن آرتیهر شئی ،اوچونجو ق ایدی؛اوزا

نا ایش یئرینه یتبریزین او باشیندان بو باشلیکله، او ایدی. بئله توتولماسی

  مالی ایدی.داشینآیری بیر ائو کیرایه ائدیب یاخین 

 د دورومون آغیروحمیشدیلر. مایهگیل ده ائولرین تئز دماحمد 

. ردواورتایا قویونی احتیمالی دن چیخماتبریز، ئدیباولدوغونا اشاره ا
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قیشین  لههآزالتدی.  ینیسونجه تبریزه گلمهرؤدا دورومو بئله گ آرسالن

ریزده ده تب یکیسد و بارات ایودایدی و اونالردان ماحمآغیرلیغی قاباق

روشوردولر. ؤکیمی گ عایلهایکی  ، هردنیبشچالی اقاوالر

یدی ا قیزالری وارزل ؤبیر گآدیندا  «آیدا»دا دگیلین ده سونا یاشوماحم

ن ندن بوالغیگؤزلریآغالیاندا  یومرو ایدی وو  غآی کیمی آ اوزو ،کی

ولداش ی تای و زونه بیرؤم ای. سونا خانبئله سو آخاردی کیمی گؤزلری

 تاپمیشدی.

 لوغون اوزونلریلیغی و گئجهگوندوزلرین قیسا قیشین شاختاسی

غی، الیشماچ لرین گئجهیئلی و بارات سازاقاسی و کسن تبریزین شاخت

دی. اونالر یشمیتده ساخالنونه چکیلیب و امبیر پرده کیمی اونالرین اوست

دا  النآرسین تبریزه گلمه ،بو اوالیالرین ایچینده خبرلری اولدو کی

یئنیدن ین بارات آپاریبدیر.ه ینشهر «اراک» ینیب و حیات یولداشینهائول

نئچه آی  نی تشکیالت اونالرین توپالماسیندایگلدی ایله میدیوا قورماق

داغیلماغا  یه معروض قالیب،آغیر ضربهبیر داها  میشئچمهک

 یردی.یباشال

 «المار» ،بو گونلرده بارات او بیری طرفدن ده ائشیتدی کی

آزاد اولوبالر. اونالر ینداندان ایکیسی ده زـ ن وحسؤری مباجیسی و اَ

 کز ائولرینده بیر ائولنماؤ الری اوچونقیاسلی اولدو هلهگیلین بارات

علوم مّا مآچوخ سئویندی،  نا گؤرهمی توتموشدوالر. بارات دا بویمراس

یدی. ا گئده بیلمز ،یدی دهاهسؤره بارات او تویا ایستهره گسببلاوالن 
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ینین دردینی بیر قدر یهرین اواونالرین آزاد اولماالری بارات

. شهرینده ایشه باشالدیالر مولتدی. اونالرین ایکیسی ده اورلیونگو

 زؤری ده ااَ ق چالیشیردی،اوالراطیب باجیسی خانا دا خسته« مارال»

 چالیشیردی. اریندالماغازا

نه ؤیوموشدو و نیگار دا ایش باشینا دؤنئچه آی دا ب «سونا» نهایت

اونالرین  ،تاپدیالر کی« باغچاسی اوشاق»سونا اوچون بیر  الربیلردی. اون

 «زشهنا»لری وائ گیلین یئنیئییلدی. باراتد قائویندن چوخ اوزا

خین بیر سینه یان کسیشمهسینیؤیوک کمربندی جادهخیابانینین ب

یشان چال هشهربانی د یبیو صاحئشیردی. انین ایچینده یئرلهکوچه

لمزدی. گ هئچ خوشوحکومتیندن  یتوریّمهج ، اسالمکیایدی « پاسبان»

دی. یا دی. ایکی قیزی وارؤیوک اوالردان بئش یاش باو بلکه بارات

شاغی آ ،اوالردی کی لیکیچیک بیر ائو و بیر حیط قاتلیائوی ایکی 

بیر قدر  مدانباخیتی نیّبارات اموار ایدی.  خاناوتاق و بیر قهوهبیر ا قاتیندا

میز ت ،خیبرقی وهر گون او پاسبان اوزونیدی. ا تاخیالی راح قآرتی

. یشی ایدیک، آز دانیشان بیر بدنتؤکمهینیب ایشینه گئدردی. او ئیگ

  و همیشه تمیز ساخالناردی.داشال دؤشنمیش  هدری لحیط

 اورادا رشید و کیده آز داریخیردیالر، چونگیل تبریزبارات

 ـگئت دالدالباده  ایلهگیل ودیدی و ماحما ف قارداشالری وارییوس

لرینده یئمکلر بیشیرردی و قیشین گئجهزل ؤگ «افسانا»یدیلر. اده گل

یراردی. اونون چاغ ققونا هگیلی دبارات و نیگار بیشیرندهلر ئمکی یشیاخ
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یئمکلری ی ییشیردیب التورشوالر»ی لدیب گتیردییهآناسی اونالرا دوز

و  وججیرگ، گلریندن داها دادلی و اونالرا کمئگیله بهشتین یبارات

زامان نه  الریقنیگارین ایکیسی ده چالیشدی ایلهروح وئریردی. بارات 

سایلی و واونالر آلدیغی  ده  ، نهیه زامانالریمهیشیربلر ئمکبونا تای ی

 .یدیا امکانالریندا وارمه آال بیل ارزاقی

 ماغازا بیراوچون پالتار ساتان  قاوشا نیگار شهرین اورتاسیندا

« دهئرینتیم ایش یاورهپالتار »ازاسینین آرخاسیندا اوالن ماغنین بییصاح

ورادا ا یچن نیگارب تک کسیببهیندیه قدر چوخ تکایشاردی. چال

برشکار  وگلیب. ا قاوالرا )بیچیجی( تهراندان برشکار» ،کی رمیشدیدئ

 هم دهدیب، هزلگی یریندیکلق و بیلمهز ناشیلیؤا عنوانیندا چالیشماسیندا

 ره بعظا ؤگ ـرهؤبو ایشی گیدی. اتینده یّمجبور کماؤیرناونالری تئز 

 ماسییردی. باراتا نیگارین چالیشقارشیالش هلول ایشکوده مایش یئرین

وتساالر، تبیر گون باراتی  اؤنملی ایدی.ن دنههر بیر شئی ایله باغلی 

 لر. نیگارین ایشه باشالماسیه دورا بیلسیندالری اوستقیاآز ؤالر ااون

مالی  ائلهگوددویونه گؤره هدفی  ؤیرنمکچوخ اداها  گونلریندهایلک 

یری اونون دا گلنیب هیرؤا قراقآرتی ایدی. گئتدیکجه گلیری یوخ

 یردی.یآرتماغا باشال

ی اونون بیبیر دفعه ایش صاحالریندا زامان هیرنمؤنیگارین بو ا

 ،قرار اولدو کیث اولدوقدا حب احاقدپولونو کسمیشدی و ائوده بو 

ی ییبیچدین نیگاری اونونال دانیشسین و ،نه گئدیببارات اونون ایش یئری
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قارنی  اللی یاشلی،لر. روئرمیدن نهره اونون پولونو ؤگ ساییناایشلرین 

باراتا  بییایش صاحبیر کیشی اوالن نمیش ییئشیک گ و شیشیک

اونالرا تای  و الر«قاقلییج» بیچدیییـییکسدیاوشاقالر اوچون  یننیگار

 الراققاجلی رهؤلوارالر سایزالرینا گاش گتیریب گؤستردی. ی«لوارالراش»

 ایاقیقلیج الرلوااشـ  نهایدیلر. بارات اونالرین بیریچوخ کیچیک نیسبت 

 مجبور او» ،دی کیئبی دیصاح ماغازای گلدی. بو حالدا یهگولم باخاندا

ون ساتیر. اون اللوارااون سایزدا شنی ققالیدا جککیز سایزس اوالراق

ک لوارالری تاداکی شککیز سایزسدوغروسو آلتی سایزیندا اوالن 

ونون ارین پولنیگدان سونرا قرینده قالیب. دانیشیو اَل رباشالرینا ساتیلمی

 یه راضی اولدو.مهقدارینی نیگارا وئریبیر م

الیب قئوده ابارات نده بح تئزدن نیگار ایشه گئدوص گونده

. ناهاردان سونرا بارات ایشه اولوردوغایات مون دان ناهاراجاسونا

 «الر ائوینهقاوشا» ساعاتنئچه  نیسونا یر اوالنداحاضیه مهگئت

را اونو اورادان آلسین. او نندن سونآناسی ایشدن دؤ، کی توروردوؤگ

 یردی.یلهاونا قدر ایش ساعاتگئجه  بارات ایش باشینا گئدیر و زامان

بیر تمیز  ،دی کیای زمیسیؤیوک ائوین زیر، بیر بیش یئریین ابارات

وان کیچیک ابئش جـردؤایش یئرینه چئوریلمیشدی. اورادا د

نالری تست او بیرینه یاپیشدیریب، ـبیر لهالکترونیک مدارالری لحیم

قویوردوالر. سونرا یوخاریدا بیر  قابالراسونرا دوزلمیش  ئدیب،ا

ون اورادا بوتاوفیسی ایدی کی، بینین یایش صاح وتاقکیچیک ا
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گلن  اتوپدان آلماغو  رسی ساخالنینومونه دستگاهالریناشدیریالن قور

 وئریلیردی.شتریلر اوچون وم

یدی ا ناوغال واناو ج نجرینده چالیشانالردان بیری بیر گایش یئ

حکومت  ونه مالیک سیی چیخمیش و اسالم دوشونجهلاققابیر آز س ،کی

 لوق، شوخئییلدی. او دانیشان، گولنمّا چوخ افراطی دی، آی ایدطرفدار

سئور شااونون شخصیّتینین یولد ،دی کیگنج ایبیر قوچو صیفت ن و ئدا

دا هر حالا آمّ بارات اوندان چوخ قورخماسین،  سبب اولدو کی،اولماسی 

وانالرین دا هامیسی اوّلکی اوغالن ابیر آز احتیاطلی اولسون. او بیری ج

نا ر. بویلدیلئیبیری داها مذهبی د هئچر. اونالرین ایدیلکیمی سوبای 

ی ردی. اونون ایشائدی سیامن بیر ایش یئرینده ح وزونگؤره بارات اؤ

ولدوغو ا سیندهساحه، الکترونیک چیخیبصینفیندن دینام  تامامیله

سینده هساحالکترونیک  نهایتا آمّمیردی، ئتباراتی چوخ راضی ااوچون 

بیریلر کیمی مداری باغالماغی  بارات او ایدی. ی وارغده بیر آز باجاری

 چالیشا بیلیردی. تامباشاریردی. اورادا 

ایش  گیلینالرین ایشلری قورتوالندان سونرا باراتلر اوگئجه

زونو ؤارات، ایئتیریردی. ب یئره ائولرینه یاخین ال آپاریببی ماشینیصاح

لکه دان باو بارات گؤروردو کی،ده ئدنمقایسه ا ایلهبی یاو ایش صاح

 ،هم فابریکاسی ،ییائشی ـاونون هم ائو ، آمادیراوالیوک ؤیاش باوچ 

یلمیردی. یرا بسیغیشدوار ایدی. بارات بونو اؤزونه  سیسرمایهماشینی و 

بارات و  ،روردو کیؤظامینین تقصیری گین قدارلیبارات بونو سرمایه
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 رسا دیا د ،یا چالیشیب یرلرینومؤاراتا تای اوغالنالر بوتون عب

ین بارات آما، رلری یوخدونه هئچر و دیدرگیندیرل هلهمّا آاوخویوبالر، 

ر، ـ آلمانا دا گئده بیلییجهتای اوغالنالر نئچه ایل خار نهایش صاحبی

 ،بییاح. بو بیری طرفدن ده او ایش صبی اوال بیلیرلریسونرا فابریکا صاح

 یلدی.ئیپیس آدام د هئچ ،دوغروسو

اوچ آی چالیشیردیالر. اونالرین ایشلرینده  اونالر ایش یئرینده

ده هر طحیوم سسیزسه. اونالر بیر ایدی کری چالیشما یوخیهیجان و ف

بئله  ینزامانالری ؤز ایشلرینی گؤرور وا الرالساعاتبوجاقدا کس بیر 

ر قدده بیر ست ائدنتقورتاردیقدا اونو . اونالر بیر محصولو لردییرئچیرک

یغاسیز دیغدبیرلریله آرام و  ـاونالر  بیر  هیجان ایش یئرینه گلیردی.

ایش یئرینده یالنیز الری ، یولداشلیقیولداش اولموشدوالر کی

 ایش یئرینده ده قورتاریردی.  ییب،باشال

اورایا ون اوچ مک، بیر آیری کیشی ایشلهردوؤبیر گون بارات گ

 ارات و اوب ،یدی کیاحله فبیر  دوغرودان،ن، ه ایشه قاتیالب. بو تزگلی

ن آدی نیهگل هاو تز .ایدی وادی یوخاکیمی مکتب سایشچیلر  بیری

 آما، ریرنمیشدیؤاوخوماغی بیر یئردن ا ـاو بیر آز یازیب یدی.ا «ارشد»

ایدی.  خاوندا یومدنیتی گنجین  آلمیشوادی و بیر تحصیل امکتب س

لن جمعین گ هجه بو تزؤرمتله کئچینیردیلر. سادهگیل اونونال دا حبارات

ق، چوخ قاباقکی کیمی اونا قانالری هامیسیال بیر آز فرقلی اوالرا

 میردی.قاینا
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سیناماغا  اورادا چالیشانالریره ؤگ فیکرینهبارات سولچو 

 ر، بلکه بیری یا ایکیسی سولچو اولسون. آما باشاباشالمیشدی

لن گ بیری سولچو دئییل. بو تزه هئچاونالرین  ،کیدوشموشدور 

تیمالینی ما احیسولچو اول ،یردی کیترسؤگ حرکتلربیر سیرا اؤزوندن 

اوندان ده هم ، نا گؤره بارات هم اونا یاخینالشیر. بوآرتیریردی

 ـیرب سیسویه شو داورانی اواد، سمدنیین باراتدی. اونونال چکینیر

یر سیرا بئچندن سونرا اونالر کایکی هفته  ـبیر بیرلریله توتوشموردو.

ینین سدوشونجه بیلدیلر کی، هر ایکیسی ده سولچولوق لرلهنشانه

 الر.یرطرفدارید

ینلرین هامیسی ایکی هبایراما یاخینالشیردیالر. اورادا ایشل

مّا ایش آ .ییردیلرماغی گؤزلهآل یالریناَمک حاقق قبایراملی کلیهفته

اققی امک حبی اونالرا چالیشمامیشدان بایرام تعطیالتی اوچون یصاح

ینه بیر ل. بو بارات و اونون سولچو یولداشینین اَراضی دئییلدی یهوئرمه

ش سی اونالرین ایق و اونون نمایندهدارلیکی، سرمایهبهانه وئرمیشدی 

 سینلر.ئتتبلیغ ا یبینه قارشیصاح

رین آراسیندا دانیشیق و دن ده اونالبو آرادا بیر آیری مساله

او ساختمان  ،یردی کیئیالریندا باراتا درشد دانیشیقیردی. اَدئصحبت گ

ایشیق بورادان ایش توتار و ساختمان  ـدیر. او اورادانچکنی سیم

و ایشه ره بگؤو ایشین آز اولدوغونا  ؤرر. ایندی قیشگ چکمه ایشیسیم

نونال گلسین والر قیزیشاندا اوااه ،یردی کییدان ایستهسیغینیب. او بارات
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زونون ؤین دا ا. باراتایشی ایله مشغول اولسونالر و ساختمان سیم چکمه

ده رشاَبو حاقدا بارات نا خوش دادیردی. بی اولماسی آغزییایش صاح

و  الریقی اولدو، اونون قارداشالری ساختمان مهندیسکی رمیشدیئد

بیلرلر.  اچکمه ایشی تاپ سیما اونالر شی تانیشالری اولدوغو اوچونیاخ

عاغلینی باشیندان   ،الندیریبقشییا زونؤرشدین گده اَبو مساله 

 حاضیرالیا بیلر.بارات اونالر اوچون ایش  ،کی رآلمیشدی

ونه دوشدو. بیر تبیرلرینین اوس ـبیر بو ایکی مساله بایرامدان قاباق

یلین گاتسی بارمهق وئرمهنین اونالرا بایراملیبییطرفدن ایش صاح

دا بیر نوع یا  ق، اونالری یا اعتصاب،دامارینا توخونارا قسولچولو

، هیردی. ایکینجی مساله دیهسلهوورماغا س قارشی ضربهدارلیغا سرمایه

کیمی  رالسی ایشینه باخاجاقین ساختمان سیم چکمهاونالر گیلینبارات

دی لشمهریکیف هئنه دییه سؤزون بئیینلرینه باتماسی ایدی. بارات بو مساله

 دیر.ق، چوخ چتین اوالجاقایش تاپما یئنیلدن وئرسه، ایشین اَ ،کی

مّا آدی، یریتهایس ائتمکگل ـگئت لیکله عایلهارشد اونونال 

 قباراتا بیر طرفدن سولچولو میشدی.قالده ایطیر شرچیخماز ب بارات

سولچو و ایشچی یولداشیال یاخین  ،دی کیئدیرسی حکم ادوشونجه

لری بو ی طرفدن شخصیّتی، تیپی و دوشونجهاو بیر رابطه یاراتسین،

ونه زؤتوتموردو، ایکینجی طرفدن اونون خانیمی دا ا ایله هئچاوغالن 

زه یدی. بارات اوا میقاپایان بیر خان وزونؤگ ـوادسیز، اوزاتای بیر س

 نلر.روشه گلسیؤالرین ائولرینه گاون ،، اونالرا اجازه وئردی کیققاالرا
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اونالر گلندن سونرا  کی،چالیشدی اوچون  اویغونسوزلوقبارات بو 

. ینالشدیرسمحدود مکله ایلیشکیلریناونالرین ائولرینه گئتمه

 ایاونیدنون ی. اویدا فرقلین چوخ دین ذهنینباراتگئرچکلیکلر 

کجه مدنی تسینین طبقه« ایشچی»ک ائده بیلن گوج سایدیغی رهبرلی

 گلـتگئ لیکجهعایلهبارات اونونال هم ده  دئییلدی، یگئر سیسویه

یّت مدنی و شخصکری، یف وزونتا اؤاباراوچون بو مساله  بیلمزدی.قورا 

 ، اوناایدی. بو دای لائندیرمهشاغی آیرمالی و چوخ سیند دانباخیم

 .دئمک ایدیشکنجه ییوک اؤدان بشخصی و اجتماعی باخیم

رام ایش صاحیبی اونالرین بای ،کیقرار وئردی بارات بیر طرفدن 

ایشه  دن سونرا داها اولرتعطیلدییی اوچون تعطیللرینین پولونو وئرمه

لیکله و بئلهین سسینی ده ایش صاحیبینه دئمهمهسین و ایشه گئتمهمهگئت

ر ون یئرینه بیاون بییکی ایش صاحچون ییردی.ندیرمک ایستهئاونا ضربه ا

 ایلهشد اربئله قرارا گلدی کی، . بارات ینجا هله زامان آپاراردینفر تاپ

 ن.جا گئتسینساختمان سیم چکمه ایشینین دالیسی بیرلیکده

لر اونالرا خبر وئردیدگیل وماحم دنمیشنهایت یئتیشمهبایرام 

ن یئنیدیالتی تشکر. دیلتگئ یهمهنوبوندا بیر معدنده ایشلهین جایران ،کی

سیندن سیروسون توتولماسیندان، قیشین گلمه گیلین باراتایستهقورماق 

یفلشدی. عض ایلیشکیلرندن سونرا سیمهگلمه ین داها تبریزهآرسالنو 

ری بیر عالمت نا آیسی بو هدفین داغیلماسیگیلین تبریزدن گئتمهدوماحم

 ایدیلر. گیل ده تبریز ده یوخود. بایرام گلنده داها ماحمایدی
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ونالرا ا گیل بیر داهاق؛ ارشدم گونو ائوده تک قاالرابارات بایرا

ن یبارات قدان سونراروش و دانیشیؤگ عادیگلدیلر. اونالر  ققونا

ا بیر گلدیلر. اونالر د قگیل آخشاما یاخین اونالرا قونایفوسیقارداشی 

 ینیلگارشد گئتدیلر. اونالر گئدندن سونرا اوتوراندان سونرا  ساعات

 گیلین باراتسینی گؤزلهمهقورتاراندان سونرا گئت یروشلرینؤگ

 قنی ده اونالرین ائولرینده قالماالر شامی و گئجهاون ،ردولر کیؤگ

دان محروم قتلیالرینده راحوز ائؤگیلی اییردیلر. بو دوروم باراتایسته

را سون ساعاتایکی  ـاونالر دا گئجه شامدان بیر نهایتیردی. یلهئا

لرینه ز ائو، اؤ«یلئیباغالمالی یئر د شکشئا هدیجمس» ،ولر کیردؤگ

 گئتدیلر.

ون ونمرؤیوسف ع ن سونراسیندؤروشمهین گیوسف ایلهبارات 

، کیولداش سئچم لریندن اونا دانیشیب،وبهتجربیر چوخ گئرچک 

کیمی و و بمک یالنیشالر ائتمهیوک ؤایدئولوژی تاثیری آلتیندا ب

و ، بروردو کیؤگبارات سؤزونو توتان لردن دانیشدی. اونون رابطه

ایله  یولداشیدوغو سینه وورسینه یداشینو  سینه عایدایشچی طبقه

ایلیشکی کلده آیری بیر ش بونونالبیلمز. بلکه  ائدهگل  ـگئت لیکلهعایله

ارات بو ب بللی بیر ایلیشکی.سی قورا بیلر، یعنی تعریفی و محدوده

رشده اَروشونده ؤگلن گکی،  ا گلدیبئله قرارالردان سونرا قدانیشی

 نینریلگل ـلیکجه گئتعایلهائوده اونالرین »بیلدیرسین کی،  فیکرینی

 دئییللر. راضی« جاغینااوالتکرار 
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 لشدی کی،رکیئنه بئله ف. او یؤزونو ایشسیز قویدوئنه ده ایبارات 

 راتی قورتاراندان سونرا بالر. بایرام تعطیلقایش تاپماسی راحت اوالجا

انیمیردی. بی تیایش صاح هین ائوینی ددی. باراتهداها ایش باشینا گئتم

و ایشدن ارات اا گله بیلمزدی. بجبیر کس ده اونون دالیسین گؤرهبونا 

 یئنی ایش لههمّا بو کی آیردی، یهایست چیخیب، یئنی بیر ایش باشالماق

دان تبریزه هرانتئنه ده یئچمیش ایشیندن کسمیشدی، بو کتاپمامیش، 

. بو باشالدی ئنه ده بارات ایش آختارماغاگؤردویو ایش ایدی. یگلنده 

ده نهختاریردیالر. بو زمیآ ایله ساختمان سیم چکمه ایشیرشد دفعه، او اَ

 یلدی.ئیت داراح قده ایش تاپما

ین رازاب قکی ایشینده ایش باشینا گئدیب،نیگار هر گون قابا

ایشینده  «کپارچا بیچیجیلی» تیم مرکزیندهپالتار اوره یاخینلیغیندا بیر

دا ، اوراقارااؤرنک چیخارپالتارالرینا  قاوشافرقلی چالیشیردی. او 

 حاققیکامنده شکلی فایزاساسیندا  ین سایییلن و چیخان ایشلربیچ

 نیسی و ائو خرجلرینگیلین ائو کرایهآلیردی. اونون گلیری بارات

ره بارات ؤ. بونا گقدر دئییلدی جکهبیلسیندن گلهؤهدهعباشینا تک

 . بیر ایش تاپسین  تئزلیکله ،چالیشیردی کی

 غیسیرا تانیدیبیر  ،کی رمیشدیئارشد بیر طرفدن باراتا د

یردی ئدر ایکیفبئله بارات دا  .آال بیلر یسیم چکمه ایشلریندان معمارالر

یش وئره گیله اباراتقارداشالری الن وتیکینتی موهندیسی ااونون  ،کی

ولدوغونو الوملر ؤب چئشیدلیسینده و ایشیق ساحهلر. بارات برق لربی



142 
 

اجاریق جا بآیری اوچون قچالیشمالومده ؤهر بیر ببیلیردی. اونا گؤره ده 

بیلییی نده سی. بارات تئوری شکلینده ائو سیم چکمهرمدییبه الزوتجر و

دی. بو تمزیئبی باخیمدان وو ایشلر تجریردودا، بونونال باغلی گؤ اولسا

 لیقآرخایینزونه ؤا نی قازانیب،وبهم تجریلین باتیریب و الزایشه اَ

ین . اونالرلی ایدیمهایشله له، او ارشدسهدیای اوچون ده اولمالی ققازانما

ی پول قازانماالر اؤنملیدن ، هر شئیایش تاپماسی و ایشه باشالماسی

 .یدیچوخ ضروری الری له وئرمهاَـلاَ  ـ بیرلریلهاوچون بیر

 یدلیچئششهرین  الشاراقلریله قراربیر ـلر بیردوزگوناونالر 

سی ایش یئرلرینه باش چکیردیلر. ایشلرین هامی بیر سیرا کییئرلرینده

ه بیر تکی آغیز دولدوران بیر هئچ ،یدی کیا ایشلر ـ میرداخیردا

 اونا بیر طرفدن خبر وئردی «رشید»ین قارداشی دی. آخیردا باراتاولماز

اونالر  ان یئرلریالنمباوبسینده محله «وکانالردکه ئی»ده تبریز، کی

 ییشلرینا برق و الکتریک اورانین ،الر کیقباشالیاجاالشدیرماغا آباد

سینده بیر رشد ده ولیعصر منطقهبیری طرفدن اَ. بو رلرگیله وئره بیلاراتب

  .آلمیشدی یسینگؤز آپارتمان ائوینین اجازهایگیرمی 

 یو ایشدن خبریردوؤک گوقارداشینین اونالرا تدارز بارات اؤ

بونو النیز یبیلمیردی. او  خیردالیقالرینی آمّا ارشدین ایشینینیدی، ا وار

ایشلر قاباغا  .لیدیریشمهو ایشه گیرمالی الی چیرمارینقولال ،بیلیردی کی

ال مک حاقالرینی آ، بیر مرحله تکمیل اوالندان سونرا اونالر اَگئدیب

 گوونجه زونؤنیب و اهیرؤیب، ایشی ایایشه باشال ینر. باراتجکلبیله
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سیندن داها اَلده ائدیب، اونو ارشدله بؤلوشمهپول ز ایشیندن تئقازانماسی 

ری القده سولچو اولدو نین. بارات اونالرین ایکیسیایدی موهومچوخ 

 هئچ فیکیربهه و اعتمادسیزلیغا وشارشده نیسبت زونه ؤا اوچون

 وئرمیردی. 

ی یاندا سیمان تاوانالرولیعصر منطقه سینده ایشه باشالاونالر 

ورطوم لمیش خریئچیکو دیوارالرین ایچیندن  لیبایله دهیوک مته ؤب

، ندی کیهیرؤابونو بارات  کئچیرمکلهسیملری  لهلریندن نه زحمتلوله

گؤرولور. دیوارالر چکیلنده ده ائو سیم چکمه ایشلری نئچه مرحله

اونالر سیملری  رالر. دیوارالر قورتارانداری سالمالیدیلاونالر لوله

ر گچ رالر. دیوارالرالمالیدییحاض یلیدلرین یئرلرینیک یب،ئچیرک

 لیدلری باغالمالیدیالر. اونالر ولیعصریاونالر سیملر و ک اوالندان سونرا

یئی ئچیریب، هر بیر شی کسینمرحله قآپارتمانالریندا سیملری سالما

لیدلری یو ک الریقرایچ آغاردیالندادیوارالر  کی،بوراخدیالر 

ق، اولمامااتریال مایشینده  تیکینتی ی آلسینالر. هردنرینلالپو ییب،باغال

ارات دی. برایشلر چوخ اوزانی گؤرهسی و مین بیر درده پولون آز گلمه

 ی.اید یوخی پول آلماالریندان خبرئجه بو ایشین سیاستلری و ن

ه ایش ده گیلبارات ایشلری باشالیینجا «وکانالرئکه دی»

ارالری دیو گلیب، ققاچاراده ـ ایکی گون هفتهباشالدیالر. ارشد بیر

 ازیب،و قدر قاولدوغ لیب و بیر نئچه لوله سالیب، دیوارالری دا امکانهد

 شیایاوالن ؤزو اوچون آیری یئرلرده لوله سالیب و او بیری گونلری ا
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 ،دی کییرئیین آلتینجی حسّی اونا دراتروردو. باؤاونالری گ گئدیب

 ده، نه رل گللینه بیر پوین اَنه ولیعصر ایشلریندن باراتمکله ئله ایشلهب

ایکی ده هفتهرشد دویو ایشلردن. نهایت ارؤزو تک باشینا گؤا ارشدین 

 «وکانده کیئ»ل چکمکله سینه بیر اَردا هرهالبیناگون گلیب بوتون 

 ه ایدیلر.یاریسین گرک اونا وئرپولونون ایشلرینین ده 

ارات اونا ب بیر غیبتیندن سونرااوزون  نیسبتاه ارشدین عبیر دف

 ،اونا دئدی کیییر. اورتاقلیغی پوزماق ایستهاونونال  ،دی کیئد

آیری  دینده ارشئتسینلر. بو شرایطکتاب اـحساب دانیشیب، ـاوتوروب

یلین گاو هر گون رشید یدی.ا آغیرتا چوخ اوندو کی، باررؤگ بیر اوزو

، ره بیر مقامگؤ زونهؤیردی. ایهلهدهاونو ایش یئرینده  دفترلرینه گئدیب،

ره ؤگیلین شریک اولماالرینا گبارات رشیدفوذو اوالن ، هم ده نرمتؤح

و او ب ،دی کیچاتبیلمیردی. ایش اورا داورانا ّدی یچوخ جارشد ایله 

ده میتهوخانمینین قوهومالری کاونون » ،حبتلری آرایا چکیردی کیؤص

. «ریلرلب یاراداموشکول  رشیدگیله بیر چوخالر و اونالر رو سپاهدا اولو

زلری ؤس ن بوسیندایشچی سولچوبارات ان یاشای گیزلینبیر طرفدن 

رشدی ا یه چکیلندن سونرابو مساله آیاغیگیلین ده ئشیدندن و رشیدا

دان داها باراتندیردی و لالیو ـب سالیراضی  سیندهکتاب مسالهـحساب

 هلهی ف قارداشالرییوس ایلهرشید لری اوالن ده تجروبهتیق بو ساحهآر

دان یالر. اونالر باراتگیلین آدالرینا یازمامیشدقراردادی بارات
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ن آدینا نه بیلدییی یولداشینیگووهزو یوخ، بیر آیری ؤاکی، دیلر ایسته

 یازدیرسینالر.  )آنالشمانی( دادیقرار

ما علیم اوالن، آوفیکیر وئریب، سولدوزدا میه بارات بو مساله

ین قدیم بارات اسد یادینا دوشدو. «اسد»میانادا یاشایان یولداشی ـ 

ن ده نیگارین یاخی «هرهؤز»می یدی. اونون خانای یندان بیریریولداشال

 قا قوناایکی دفعه تبریزه اونالرـ . اونالر بیرایدی سیاسی یولداشالریندان

و  یردیلریهزلؤگ ین یولونوالرینقگلمیشدیلر. اونالر دا بیرینجی اوشا

ی شیاخ قداریخیردیالر. اسد هم سیاسی اوالرا دا اولماالریندان ربتدوغ

 ی.کیمی تمیز بیر شخصّیته مالیک اید مدنی فردبیر  ده هم ،یدیا اوغالن

ا قویاندا او یگیل اونونال آرایانی باراتیردی. بو مسالهییه تاند اونو رشید

لر مدرسهیایدا  ،یدی کیا اونا دا بو امکان وار دا چوخ راضی قالدی.

پول  ققدار آرتییبیر ماؤزو اوچون لیشیب و چاگلیب،  ایکن تعطیل

 ،یدی کئرشیدین یانینا آپاراندا رشید اونا د اسدیقازانسین. بارات 

 و آرخایینبارات بئله  کی، اونالر ساخالمیشدیالرآنالشمانی »

 .جاالشدیرسینآدامی اونالرال بیر شخصّیتلی 

 یدیا میشدی. اوزون زامانلی ائله بیر پول گؤرمهاَ هلهبارات 

دا و وخونچالری پولون قدیلآ دفعهبو ایشده چالیشیردی. بیرینجی  ،کی

 لهیی پارا دا اونالری چتینلیکتیردیارشده وئرمیشدیلر. نیگارین گ

 ـ باشقاده رنگیلین بو وضعینی گؤایله رشید بارات فیروردو. یوسؤگ

بیر دفعه  ؛لرلر آلیب گتیریردیت، میوه و باشقا شئیاونالرا اَ باشقا باهاناالرال
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، نیسگیل رتی واردیی اَشیاخ مردوؤگ ،گئتمیشدیم قصّابا» ـیله ا بو باهانا

چوخ  یسینئمک مسالهنین یاونالر سونا«. دا سیزه آلدیم آزبیر  ئدیبا

لماسینی ی اویلیکیکده چوخ اسولر. اونالر او اوشاغین بو مسالهدوشونورد

یه یئتیردیلر یی ایله ایشی اونالر بیر مرحلههمؤسدین کره بیلمیردیلر. اَؤگ

جاره و ، اپارا آالندا، باراتا او قدر پول قالدی کی دفعهایکینجی  ،کی

 سین.ئلهیئر ابهآیری خرجلرینی یئر

 «لیکگؤزتچی». تهراندا شی بیر اوالی دا یاراندییاخبو گونلرده 

 رمیشدیربیلدیفیندن اونا هاسفندیارین طر رادوماولمایان ایشیندن راضی 

دا سیم چکمه ایشینده چالیشماغی دوشونور. او کی  او ،کی

قالیب؛ هم  لوقدانرگؤزتچیلیکدن بیر صنعت اؤیرنمیر، او ایشده ده مجبو

، کرنهنا گؤره سئوینا وورموشدو. بارات بوباشی ک فیکریائولنم اوده 

 راد دا وم البلی، بو حساب یردی.یرالیسینه ده حاضورادین گلمهم وزونؤا

 .یریهایستماق ایشینده چالیش سیم چکمک اونالرین یانینا گلیب،

ین بیر داها تبریزه گلدی. ایران «دوماحم»بو گونلرین بیرینده 

ئنه ، یقز ایشیندن راضی اولمایارؤاان ماحمود ده چالیشجنوبوندا بیر معدن

 .دؤزه بیلمیردی ایردی. اورادا ایش شرایطی و دورومونیهایست کنمؤد

ی و اونون آرسالنزویله ؤ.  او امیشدیود تک گلمهبو دفعه ماحم

رین اونال «اکرم»ـ می یاونون خان ی،یرمیشدی کگت قخانمینی دا قونا

یر . بیدای نین باجیسی«هرهؤز»ایدی، هم ده  تشکیالت یولداشالریندان

ن وروشبئله گؤداها تبریزده  ، بیرکی اولدو روشلریؤگ عایلهیوک ؤب
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یندن سلهو عای آرسالنخانیمی بویلو اوالن  .یدیا احتمالی چتیناولما 

 الر هر بیریقیدی. اوشاا وار غیسونرا او بیریلرین هر بیریسینین بیر اوشا

 قوالراتانیش ا یئنیبیرلریله ـلی، بیرآرابیریندن بیر نئچه آی  او

، بیر قآناالری سرگردان اوالراـیردیالر. اونالرین هامیسینین آتایاوینا

 داها بیر یئره توپالنمیشدیالر.

 آال گیل گیزلی یاشاماالری اوچون ارزاق کوپونوبارات هله

لری آال یاوچون چوخ شئآز اولماسی  بیلمیردیلر. اونالرین گلیرلرینین

یوک ؤارات بو ب. بات ائتمیشدیلردا بو بابتدن راح یرینال، خیالییبهبیلم

ومدو. او کره جیف دئیه،، نه آلسین وبرؤلیغی گقو جشن توتمالی قونا

ل سوغانین قیمتی یوخاری اوالندا گلن ایل، ر ایبی ،روردو کیؤگ

قیمتی  یوخ، سوغانین قالخیر. او ایل یئرآلما قیمتی یوخاری یئرآلمانین

ئوه انه یومورتا آلیب و اون د ؤرد کیلو یئرآلمادی. بارات دای یوخاری

ـ ی بیریشمیش یومورتانو بسوغان  ،آلمابیشمیش یئردا اونالر سو ندو. ؤد

الر قوناق، سونرا ب کره ووردویاونا بیر قال ؤیندن سونراد بیره قاتیب،

و یومورتایال دولدوروب، قدیم گونلرین  ی یئرآلماهامیسی قارینالرین

ه ایلگیل آرسالن شیدیردیلر.ئگول ا ،یبئیسینه گول دخاطره

ین ایش بابتیندن ایش آرسالندیالر. بارات قگیل قایداجاودماحم

 یقین. اونو یدیا گرانیره همیشه نؤیئرینین دولتی بیر ایش اولماسینا گ

ـ سی عایلهگیلین ت و اسدود، بارا، ماحمآرسالنلر. او گون لرتاپا بی

 پالنمیشدیالر.گیلده توهامیسی بارات
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وام اکیمی چوخ د یی(چیچه)قار« گولونوروز»ؤروشلر بو گ

 الر.بیرلریندن آیریلمالیدی ـگتیرمزدی. اونالر بیر گوندن سونرا بیر

وندن نئچه گ نمالی وبیر داها تهرانا ساری یولال گیلآرسالنینا اباحص

ده  گون اوچ ـاونالر ایکی لیدیلر.هدن گئتمتبریزده ودگیل سونرا ماحم

 تقریبا   یلگ، اوندا باراتچیخمالیدیالر کین داورادا قاالندان سونرا تبریز

 قمائره توپالبیر ی یدیالر. اونالر یولداشالرینقده قاالجانا تبریزباشیتک

ز ؤا دان تبریزه گلمیشدیلر، اونا گؤرهیدیله تهرانمهر هانسی اواوچون 

جکلری هر هانسی گئرچکله اوز گلهاوزبه، قالری اوستونده دوراراقیاآ

 قارشیالشمالی ایدیلر.

 «وکانالردکه ئی» هدکبیرلی ایله رادوگیل اسد و مبارات

ی سینایشیق سیمی چکمهیئرلرینین النان سینین بمبامنطقه

بو  ،کی رف اونالرا خبر وئرمیشدیییوس دیالر. همن زامانقباشالیاجا

 زوؤسینین سمهسیم چک شیرکتینینت صنایع بیر دول زلییه باشالناجاقتئ

 و ، اونالر باشاریرکی رت دا قارداشالرینا دئمیشدیا. باررواردیآرادا 

. بارات بو ردیوهندسییولداشالرینین بیری برق م کیچون ،لرلرره بیؤگ

 سیوبهعملی تجر هئچ حاقدابو  نوناو ،نی ده بیلیردی کیمساله

او  کیمی. ایشینده اولدوغوسیم چکمه  تیکینتیبیرینجی دفعه ر، یوخدو

 او فنّی نظریندن اونالرا سن،گؤره ،دانیشدی کی ایلهد وماحم حاقدابو 

 اوابیی جد دا بلوماحم ئده بیلر یا یوخ.ا ؤمکننده کتبریزه دؤ دفعهبیر 
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 خبری وار زهت باراتا بیر حاققیندا ییشمکهد ائو یئنید وماحم .روئرمیشدی

 یدی.ا

 ،یکتانیش ائتدی  یولداشالری ایله مدرسهبیر  او باراتی 

آبرسان  ائدیردی. سعید حافط خیابانیندا ککالجینده معّلمچیلی التکنیک

ان ایکی طبقه آپارتم ـبیر سیندهکسیشمهسینین کمربندی جاده

سینه بقه، او بیری طؤزو اوتورورسینده ا، بیرینجی طبقهکی رتوتموشدو

ئو وتاغی اوالن بو ا، بیر ده ایکی اایچینده حامامییولداش آختاریردی. 

ایدی. ون غداها اویایله  گیله قیمت و شرایطیکرایه اوچون بارات

 حسابـفو طر ونشوقایله  بی عوضینه سعیدگیلیگیل ائو صاحبارات

 ،دیالر کیق، بیر ده اوزون زاماندا بیر ائوده اوتوراجادیالرقاوالجا

ر داها و ائولرین بی قرار وئریبن خیمداگیل بو با. باراتیدیا امامی وارح

 یشدیلر.یهد

ن وآدام اولدوغو اوچ رفنّی بی وهندسی وزو بیر برق مؤسعیدین ا

هم  بنّا،زون هم ؤاو ا دی.بیلمز ت دوراالی راحاَ هر بیر تبریزلی کیمی

او  بیر آچار فرانسه بیلیردی. لوله چکن، هم برق چکن، نهایت

سینین سو لهلومامین شیر اده حگیلین کیرا توتاجاغی یوخاری طبقهبارات

نین ولهؤزلری لادیلر کی، ماق ایستهقازبوتون حامامی   ؤرهسینه گوئرمه

کاشی  را دا اوستونوناوندان سو سینلر.زن یئرینی تاپیب، دوزلتسو سو

دیلر، لمهی تاپا بیآخان یئرسو  هم اونالر چوخلو قازاندان سونرا سینلر.ئلها

گیلین حامامالریندان ق، سعیدحامامدان محروم اوالرا گیلهم ده بارات
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بی یگیل حامام صاحـ حالدا بارات. هرمجبور اولدوالره یئتمهاستفاده ا

 اولموشدوالر.

راد دا تبریزه گلدی. بو زامان وم ،گون او گون اولدو کی

 اونالر هر گون صاباح الر.گیلده قالیردیبارات سی دهایکیاونالرین 

ن دؤرکچین چیشیربا بیر سنگک غیندقالخیب، اونالرین یاخینلی تئزدن

نیب و الل، سونرا یوایچیر ـیب ئیشیرین چای ی لهپنیرسنگک آلیب، 

 وزون یولا «نالرااوکدکه ئی»ایشلرینه گئدیردیلر. اونالرین ائولریندن 

می نه کیؤرهز گؤگ شام آخوق اوالنا وا ایشیااورادا ه اونالر اولسایدی دا،

اوچو ده ـ راد و بارات ودوشن زامان اسد، م قارانلیق چالیشیردیالر.

ون ادا اولدوغو اوچگیلین ائولری میانؤنوردولر. اسداونالرین ائولرینه د

 ده ایکی گون اوز ائولرینه گئدیردی.آزیندان هفته

گیل بارات «مهندس رشید»نین باش مسئولو پروژهایش یئرینده 

هر  دا  تابار کیمی هر گون اورادا ایش باشیندایدی. مهندسین قارداشی

دان محکم ان، داشوینرد قنین آلتیندا بیر قیریآیاغی شهئلینده تگون اَ

ین گیلزیردی. باراتلرینه یئر قادیوارالری قازیب، اورادا سیم لوله

 نینهبوتون بمباالنان منطق ایدی. ری یوخیک تئشه آلماغا پولالالکتر

داش  ریللریله قازدیالر. اونالرین اَللاَ ده قاالن دیوارالرینیاوست قیاآ

که یت ـکهیئوه گئدیب و تبو اـ باغالمیشدی. اونالر او ائودن کیمی قات 

 ننالیق ائدنلیک و بری قاباغا آپاریردیالر. اونالر کنددن گلیب فحلهایشل

 ورانینا بیر دهیدی. ا ارایلیشکیلری ومحّبتلی  و یاخین لهایشچیلر
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 ونالریو ادان تانیش ایدیلر یاخینایله  اهالیسی لر اوالنیوخسول عایله

 یردیالر.ییتان الآد بیر  ـبیر

یدی ا زیلمیش بیر کیشی وارو اَ سا بویقیچوخ  ،اورادا بیر یاشلی

هامیسی ز و بی ـباشینین توکلری بیز اونون یدی.ا« حسین عمی»آدی  ،کی

دا بیر حال یه دیرییائش گؤزلری، قیه باتییرهیچی اقالریانا دیر.آغارمیش

چوخ  کورندهسق، اوزونون رنگی کول رنگینده ایدی و اؤچیخی

وشموشدو. او چوخ آغیر د امبواونون دا ائوینه ب وروردو.سکؤریدن اهایچ

دی یرئدکر ایف ؤرندهسین بارات گؤسکورمهو اونون ا وروردوکساؤ

کی،  ن بو ایدی. معلوم اوالتوتوبدورخوشلوغو نا «یلس» کسیناو  ،کی

ینده فرش یدیلر، ائولره ارساورانین اهالیسی هر ایش ده گؤ

ونو بسمی دورومو یو جی سهورمؤسکنین اتوخویوردوالر. حسین عمی

و گیلین سولچتابار. رآغیر بیر دورومدادی خچو ،یردی کیترسؤگ

اونالرا چای  ایلهبیر باهانه اولدوغونو حیس ائدن بو قوجا هر هانسی 

ستدن، قدیملردن و ، اونالرا سیایبچاغیر قچایا قونا دوزلدیب،

یشاردی. کدن دانمرتیونه گالری ایش اوستواللری و مانگلیسین توطئه

ده ائوده او شرایط نینماسیاراب اولسینین خاونون سینهده گیل بارات

ی اونون چایالر آسیلی اولدوغونو سئزه بیلردیلر.دان قفرش توخوما

دن چایالری نوش جان چکینمهگیل ق دادیردی. باراتمیشه تورپاه

 یلر.ئدیردا
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ائو  وؤلومونایکی ب ـبیر ینائولربومباالنمامیش بعضی  هردن

سینی لمهدوزلدیگیلدن باراتمقصدی ایله  شمکییهزلری دؤبلری ایصاح

 او قالری اوچوناولدویوخسول گیل ده اونالرین تابار یندهایسته

ی ن اولمادیغوومکم قمّا اونالردان پول آلماآایشلری قبول ائدیردیلر، 

و بیری گیل بق چاغیریردیالر. باراتهارا قونااگیلی بیر ناوچون بارات

ن آال داونالر بو ایشلرین پاراسینی دولت ی،ن ده بیلیردیلر کطرفد

زدی، ماسی وئرمک اولائو اجاره قالناهار اوچون چالیشما لر.کجیههبیلم

 ئچینیردیلر.ک الاونالر قالمّا اونالر ائلدارلیآ

 ؤککی نقار آزجاک و بیرؤبیر اوجا بوی، ک بنّاالرین بیری

ردی. اونون ی دانیشایاستـی، چوخ یاستدی کیای ل بیر کیشییساریمت

و  رتا بویبیر او یدی،اآدی حسین بیرینین لردن ده ن فحلهایانیدا چالیش

هم او محلّه ده ائولری  ایدی. چوخالری کیمی اوغالنجاوان دولو بیر 

زل ؤین چوخ گدی. حسینای یده نظره گلنی بیر کندلیدی، هم ا وار

آشیق لی قزل یانیؤچوخ گ باشینا آتیب، یسینهس هردن، وار ایدیسی هس

سنی  ،اوغالن ئیردی:یب دئدبّنا اونا بند ا هردنهاواالری اوخویاردی. 

ن. بو ؤبیر داها د ، سونرا ائوه باش وور گئت توروب، بیرؤچوخ شور گ

 صاباحا قدر ا، حتّ. اوندا داها حسینزامان هامی اونا گولردی

 .ازدیاوخوم

 یدا نظره گلن او ،یدی کیا اورادا بیر آیری بیر کیشی ده وار

دی ای یفتلی بیر کیشیدی. او دا ایالن صای اولمالی کندلریندن اونالرین 
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 یین. او دا باشالنمادا خسارت آلمیشدیرائوی بیر آز بمبا ااونون د ،کی

شینی یسوزه آراالردا دوالناردی، ائولرده تیکیلن فرشلرین سفارـسوزه

 ؤره بعضیلرینینه گیدیز دئؤساتاردی و اـوئریب، اونالری آلیب 

 .یه وئرردییآز اسرارینی ائش رردی. او آز دانیشیب،هندؤیه گخارجه

، «فاز»ا بارات اون دار اوالنیفعه ایش باشیندا حاضبیرینجی دموراد 

 ینماسیدوال ی آراسیندا نه جورو برقین ایکی رنگلی سیملر «نول»

ا یندنین آراسیده بو الکتریک مداریئنه ده تئورییرتدی. او سونرا ؤا

، اوندان بدیسینی اؤیرهیئرلشمهه ئجنین ن«الریقرایبرق چ»و  «لیدیک»

ؤزو ا رسون.  بارات اوناؤگؤزو ا بیر کیچیک ائوین ایشینی ،دیهایست

دیوارالرین قازیلماسی، سیملرین سالینماسی و سی،لرین چکیلمهلوله

دان قونو اوزاا اونا وئرمیشدی، آما لرینین باغالنماسینیجعبهبؤلگو  نهایت

نی یادینا ـ ایکی نقطهبیر یب،اونا باش چک سیرا ـآرا گؤز آلتینا آلیب

 سالیردی.

 کئچیرمه ایشلرینینو سیم  سالماا، لولهراد بیر ائوین قازموم

یب، نی آرتگووهزونه ؤچوخ ا ؤرندهگ بیر گونون ایچینده زوؤچوخونو ا

 ،ی کیدیا سیملری باغالمالی قوتوالریندا بؤلگو، غرورالنیردی. صاباح

نین یبؤلگو قوتوالر، اوندان قاراروانین اوستونه چیخایرادی نردوبارات م

م گونه قدر دی. بلکه یاریباشالرینی اؤزو باغالماسینی ایسته سیملرینین

یله اصبر و حوصله  یوانین یوخاریسینداراد دا نردودا، مبارات آشاغی

 ن.او سیملرین باشینی باغالسیکی، لده امکان وئردی یعملی بیر شک
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ا ستوبیر ا ، هر بیرینیبؤیرهدان ااونالرین هامیسی سونرا بارات

 .راولموشدو

س یحئچندن سونرا بارات چینینده آغیر بیر درد کدّت وبیر م

می ال داش کیآیالر تبارا گلیر و قولونو قورودور.آرادا  ،یردی کیئدا

سالینماسی  لرینشن لولهایله ایشیق سیملری یئرلهشه قورو دیوارالری تئ

ونون اگیلدن ورادم ،او .دان ایش چکیردیرینایشینده قولال قازما اوچون

یا دا ایشه باشال او کی، یردییایستهی سینتمایومشالییب اوکاال ینینیچی

یسی رغو قول آ ل چکمیردیدان اَقدا باراتتلیابیلسین. بو مساله بو راح

. دردی هر گون قویوردومکدن اونو هم چوخ اینجیدیردی، هم ده ایشله

 هئچ رهؤنا گاو لدیردی،کئیَین ساغ قولونو قورودوب بارات چوخالیب،

ره ؤگ سینین گوجلو اولدوغوناین روحّیهدی. باراتؤره بیلمیربیر ایش گ

ه ایله یر حادیثایش باشیندا ب ، اوچاتمیردی کیده بیر فکرینه  هئچ

شیردی لهرکیفچوخ بونا  شئیدننیگارگیله نه اوالر. او هر  قارشیالشسا،

 رالر؟ایباش ساخال ئجهیل نگنیگار ،اگر اونو توتساالر ،کی

یشینده ز اؤنیگار اات آرتیق بوندان آرخایین اولموشدور کی، بار

ین تبارا، داها هاولوب و یاخشی بیر ایش تاپا بیلس یئترینجه باجاریقلی

یا ساخال یه دوروب و باشالرینداوست آیاغیز ؤباشینا بیر اویون گلسه، ا

ردی. یمّا محکم قاباغا گئدآ یاواش،ـیاواشنیگار  حاقدا دابیلسینلر. بو 

 آتیردی. دا محکم آتدیم قدن آرتیحد هردنبو زمینه ده نیگار  هله
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 بو ساواش هله بیتمک بیلمیردی.واشی اراق سیع ایلهایران 

 هوجومالری هاواطرفینده اولسایدی دا، جنوب و جنوب شرق نین اؤلکه

وض مباالمایا معروکیمی بتبریز و باشقا شهرلره دان توتموش تهران

 یوخت نیمااوچون  ق. یاشاماالنیردیمباوده بیر طرفدن ب تبریز .قالیردی

 وامینین اقتصادیاد ساواشینمّا بونالرین هامیسیندان چتین آ. ایدی

یه مجبور سیراسیندا اونالرا دؤزمه یاشام گیلبارات ایدی کی،تاثیرلری 

، ایش تاپیلماماسینین ئمک ملزوماتی، بیر طرفدن، یقباهالی ایدیلر.

 نهایت وآلتیندا اولماالری ی و سیاسی جریانالرین ضربه یامنیتسیزلی

فاده یتسیتوتماغا ا لریندن سیاسی فعالالریپایالما شبکه نوکوپ

 نلشدیریردی. چتی یاسی هر گون اونالرین دورومالریناولونم

دام ایشسیز بیر سیرا آده گون بازارین قاباغیندا بیر منطقههر 

« اوپک» دینی یسمتین آاو ق. ایله مشغول ایدیلر ئریوکوپون آل

ری البنزین و نفت کوپوندا ااورایدی کی،  ی ده بوسببقویموشدوالر. 

بالرین ره ده اورا کاسیؤنا گیساتیم ـساتیم اولوردو. بو نفت آلیمـآلیم

 یدی،ا الری وارق کوپونگیلین نه آرتیایدی. بارات بازارالری «اوپک»

 دن کوپون آالالر.«اوپک» ،یدیا الری وارلپو قآرتی ده ساتاالر، نه

ل شلر تعطییا ووراندالری گلیب ین طّیارهراقیبیر طرفدن ع

دی. یجلری آرادان گئتمیریری مخارو آین کیرا گیلسایدی دا، باراتلاو

ن لدلوملری اَؤب سیرالردن ساواشین خبرلری گلیردی. بیر جبهه

و آرادا دان آلینماسی و براقیلوملری عؤن بیر آیری بیئنیدسی، ریلمهوئ
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لوم ؤا ،ملری شهرلره گلیبیسیداغیلمیش ج لهوانالرین یوزلر و مینلراج

ن بیر نسلی دؤوروبر وئریردی. دئوریم هالک اولماسیندان خو گنجلرین 

 هایتنلرده آرادان گئدیردی، ؤلومو جبههندانالردا، او بیری بیلومو زؤب

 وشپرگاری پوزولمحکومت  سون. او زامانیوخ اول بوتؤوانقالب نسلی 

ونیایا سونرا د دانلر. او بیری طرفدن اونالر انقالبینئتسبیر ملّته حکومت ا

 باشالسینالر. یهمهایشله گلن نسلین اوستونده

و  اوغورالریرین هر گون محصلل سعید کالجده تحصیل آلیب

و  لوگلیب دانیشیردی. او هوشرادان باش وئرن اوالیالر حاققیندا او

اتدی چ ـائله بیر زامان گلیبالنیردی. یرنجیلرله چوخ ماراقؤا لواوغور

لره بههآدینا ج« دین»و  «اهلل»کی،  دیلرئدیربو گنجلری تشویق اکی، 

دن للر و یا ساواشدا جانالرین اَکئچهاوستوندن گئدیب و یا مینلرین 

 ریآدمال ، حکومتسهیدیا لری واریقهساب قاگر ده سولچولو .لروئره

هرلره لری شاوانالرین جنازهبو جکی،  ردیلرهلنلهلدان گوآرخاطرفیندن 

گلیردی. اونالرین آناالری، آتاالری، باجیالری و قارداشالری نه دردلر 

وم اونالرین معص ؤز یئرینده،پارچا اولوردو، اـاورکلری پارچا چکیب و

امیش ماوزلرینین توکلری چیخ هلهدا یالنعکسلرینه خیابانالردا باخ

 باب اولوردو.ای کیهنین اورهئچوضعیتلری هر یولدان ک

 ،نیبهبسل وبوی رللاونالرین ای ،اوئییلدی. د کنار بالدانسعید ده بو 

 اوالنلری قدر خاطرهنه باغلی  ال، اونالرید اولدوغوسینه شاهؤیومهب

ده جبهه ئدیردی،نین قاباغیندا مجسّم اگؤزلری یرینالین سیماچیچکلر
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راغین اندان سونرا قارا توپیلده داشیملرین اَیسیلدن وئریب و ججانالرین اَ

ون ری کالج ایچینده هر گ. سونرا اونالرین عکسلقویالنیردیالرآلتینا 

زونون قاباغیندا اونون اوزونه گولوردولر. سعید بو دوروم و سعیدین گؤ

ن یاداغمسی دارهحیّق رو، بیر غیر سیاسی آیدین اوالراؤروبتی گوضعیّ

 یگؤزلرحران شرایطینده گلیب و ؤاولوردو. سعید داها بیر روحی ب

عمودی  هفر دن نئچه» :یردیئیچیخا د ـه چیخاییب ائشیین پارتالباشیندا

 .«الرتدییگئدیب، افقی قای

. یدیا غی یوخلیواملیاو د ضمانتیین چالیشماسینین دا بارات

 رتیقآ سیم چکمه ایشی ییندهچتینلی شینقی ،بارات بیلیردی کی

لری کی ایشسیندهمنطقه« وکانالرئکه دی»گیلین بارات .قاولمایاجا

 قسالال»کی ده«دمرن»واش آخیرا یئتیشیردی، او بیری طرفدن ایـاواشی

 بیر خبر یوخ هئچدان ودماحم هم ده، قالمیشدیریا یین ایشی دال«خانا

رتسین. ؤیلر ایئباخیمدان بیر ش یبوری و تجرتئو ، بونالراکی ایدی

 لتیندا مرندین ایشلرین باشالمالیدیالر.آ باسقی گیلبارات

 

**** 

 

لره کل بو چتینلیوشکوم یئنینده بیر یگارگیلین ائولرین

فه گئدن نیاشیندا اوالن و ایکینجی صی سککیزنیگارین  آرتیریلمیشدی.

 یشدی.چیخم (غدّهوزی )بوینوندا بیر کیچیک  الپ کیچیک قارداشی
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 ،یک رمیشدیور اونالرا دئکتوارمیشدیالر، دآپ اروکتواونو داونالر 

 ی،ک آپارسینالر نا«خاناسیساسان خسته»کشاورز خیابانیندا تهراندا 

 سرطان ، کی وار تئستی آلسینالر. احتمال «یوپسیاب»ان نداورادا بیر او

و تهرانا اون «کریم»یوک قارداشی ؤغّده سی اولسون. نیگارین ب)کانسر( 

، غدّه لر کییمیشدئد ؤتورندن سونرادن نمونه گآپارمیشدی. اورادا غدّه

یب لی، اونون جانیندا یاییل کییو معلوم دئ ردیسیدوغرودان سرطان غدّه

نی ی غدهبوینونداک ،لرسهئمیشدیلر، اونالر ایستهدا دخانایا یوخ. او خسته

جه دانیشب، عایلهاونالر  یلرلر.یا بباشال یه«سونرا شیمی درمانی یبچیخار

و سعید شیمی  یبنی چیخار، بوینونداکی غدّهمیشدیلر کیگلیه بو نتیجه

ال ونفئلئاونالر تاشالسین. بو آغیر گونلرده چتینلیکله یه بیدرمان

 ردیالر. یشای یاقالرانچیلیاگیبیرلریندن خبرلری اولوب و هامیسی نـبیر

گون ائوده  بیر نئچه اولدوقدابو شرایط  ایشلری بارات

بیر  کی، بئله قرارا گلدیسونرا  ماغا مجبور اولدو.گیلین یانیندا قالنیگار

ز ؤگ هلرباش ووروب و اوراالردا سیم چکمه ایش یئرلرینه صنایع نئچه

ری، مدارالرین له چکیلمهئجلرینین نباخیشالردا سیم لوله بوگزدیرسین. 

، یبئچیرؤزدن کینین رولونو گغاوتل اونتروتنظیم اولونماالری و ک ئجهن

آمّا لر، رلره بیگؤ رسکسان قد ـ، او ایشلری یوزده یئتمیشبیلدی کی

د گلنده وبیر گون ماحم کی،سین ؤزلهزی گرک گیوزده ایگیرمی فای

ی دگئت آرخاالنمانی قازاناندان سونرازونه ؤاوندان سوروشسونالر. بو ا
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الر مرند ایشینی اوالن ایش ابزارینی آلسین و اون کی، اسکیک

 باشالسینالر.

ش ای آرسالن ،خبر گلدی کی گیل ایشی باشالرکنبارات

 آرسالن اراتب. گیل بیر داها شوکا قاپاندیالریئرینده توتولوبدو. بارات

ره ؤیدی. اونا گا تای راحلخیا ی تانیمادیغی اوچوناونالرین ائولرین

دی ایت مّا مصلحآلدی، ئییمجبور د یههییشمهه ائو دبارات بو تئزلیکد

د وماحم هله .اولسونالرکرینده یفییشمک ـ ائولرینی دهنین ، بو مسالهکی

« رادوم»آلتیندا  ایدی. بو باسقینین ر یوخیدی و اوندان خبا دا جنوبدا

 هئچ سیندهسولدوزا گئتمهیردی. یهایست و ائولنمک یق اولموشعاش

اپیب، اونا ت ی قیزییسئودی لریندهگلمهـگئدیب  رادوم اولمایان وشکولوم

 آلمیشدی.جاواب ه گولوش دئچندن کگولوش وئریب و کوچه

 اری مهارتی وشدا یاخقسینه، قیزبازلیین تربارات وراد تماما  م

ن گونبز قاباغیندا، اوروج عربلونون باخچاسینی»اون بئش یاشیندان یدی. ا

ین گلـن گئتریدان چادرالی قیزالقاوزا دیواری اوستونده اوتوروب،

ا اشی تاپقیز یولداؤزونه نین ایچینده غلی جامعهاو بان موراد نظر آلتینا آال

دّی یوخ ج. اونون عشقی چیی باشاریردیمهرؤه گنئجایشینی  یشدیر،بیلم

 دی.رز یاشی اوالککیرادین بلکه ایگیرمی سودی. مای

یر نده بدوراد تبریزده چالیشارکن نئچه دفعه سولدوزا گئم

یلین گ«هرهؤگل چ»باشینا ؤزو تکا» ،سینده گلدی و دئدی کیدفعه

تاسی آ ائلچیلیک ائتمیشدیر. یالرینقیز آناسیندانائولرینه گئدیب و
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ردی. یدئیزو سون سؤن ائولرینده یآناسی اونالر نینهرهؤگول چاولمایان 

دو و اونالردان رموشؤشین گسی ایلیک ائتمهیائلچباشینا قیزی وراد تکم

ه زامان ه و نئجن ،راد اونالرا دئمیردی کیووابی آال بیلمیشدی. ماج بلی

 روشلر واونالرین آراسیندا هارادا، نه گؤروشوب. ؤزویله گؤقیزین ا

و س وراد سامان آلتیندام ،ئچیب. بارات بیلیردی کیکالر قدانیشی

له ین اَیقدان قیزین تامامیله اورهروب و قاباؤل گی. او ایشین کامریئریدندی

 لمیشدی.گ قلی اوالراقبو دفعه تبریزه گلنده آدا مورادیرمیشدی. کئچ

ایدی. هر دفعه اونالر  ین آدیناموراد ایشی« وکانالردکه ئی»

. سونرا یردیالرآل ین آدیناموراد «چک»بیر  یه یئتیرندهی بیر مرحلهلرینایش

فعه و دلوردولر. بؤب کتاب ائدیب،ـؤز آراالریندا حساباو پولو ا گئدیب

اون »او  چیخمیشدی.آرادان  ،ندان سونرا یوخ اولوبالچکی آ موراد

مان بیر زاگیل ین باراتیی گؤزلهمهلؤز آراالریندا بؤا «مین تومانی

آرادان چیخیب. اونالر  توروب،هامیسین گؤ موراد ،ردولر کیؤگ

سینه کی، اؤز ائولنمهآپاریب  ق اوغالن او پولویبو عاش ،بیلدیلر کی

 ،اولسون» :دئدیلر کرگوله بیرلریله ـبارات بیرایله سد اَ سین.لهخرج

بو دفعه او سهمیندن  کی، چونقین سهمی آز اوالجامورادگلن دفعه  

 .ؤتوروبگ قآرتی

شه ای یئنهتاپیلدی. اونالر سونرا  نندنهائول مورادنئچه گون 

 .لی ایدیلرمهگؤزلهنین چاتماسینی لریبیر داها پول آلما نوبهباشالدیالر و 

 ب،باشا وئریـایله باش مورادیر سوژه یارانمیشدی. اونالر اونالرا داها ب
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 گؤستردییی اوچونتاثیر قیزین آناسینا  موراداونا دوالشیردیالر. 

 قه ایشیروب و نئچه یئرؤر سیم چکمه ایشی گقداونالرین ائولرینده بیر 

 یردمیشئزونه دؤا ـزؤنین آناسی ا«ؤهرهل چوگ»بلکه ده چکمیشدی. 

 واناهم ده بیر ساغالم ج، سیستاون آزی سیم چکمه ابو اوغالن اَ ،کی

چکمه مبلکه ده بارات سی یر.یدیر، داها قیزینا نه ایستهدنشی عایلهو یاخ

 له کئچیرمیشدیر.ین اَیهنین اور«ههرؤل چوگ» ایله یولو

ینده ایش« قبرشکارلی»یا  «بیچمکپارچا »ز ؤنیگار دا ا آرادابو 

 ـو. او ساغستا اولوردوره بیر اؤزونه گؤکوب و اؤت باجاریقسیزلیغینیداها 

ندا ولیعصر سو، قآختارارا ییسیندا ایندیکی ایشیندن بیر داها یاخشسول

 «بیچمچیلیک»زونه ؤاتیم مرکزینده پالتار اورهسینین بازاریندا بیر منطقه

ش ئنه ده ایاولسایدی دا، یباجاریقلی ده نز ایشیؤا ،ایشی تاپدی. او

 نیگارالن فایز آایشلر اساسیندا  بیچدییاولوردو. موشکوللری یئرینده 

ن آز و ایشدیردوؤچوخ زامانالر گ ترس گلیب،زلری ؤایش باشیندا س

لرین ی، کیشتلهومیّعم «ایشی قو خیاطلیپارچا بیچمک »آلیردی. پول 

  بیلمیردیلر.ل اوالیقوقا شامور برابر حقادینال، وبلینده اولاَ

رلرین اَیمین ایکی خان یننیگارین ایش یئرینده ایشله سعید

لریندن ایلهعاونالر تبریزین تانینمیش  کی، یردیئیردی. سعید دیییتان

مالری بو یدیلر. اونالرین خانایس یهندوهر ایکیسی ده م اولوب،

 ،مجبور اولدو ایله باغلی ردی. بارات بو مسالهئدینی اداره ازهامغ

ارات اورا سین. بتاوچون ایش یئرینه گئؤرمک ری یاخیندان گوللشکوم
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نین یلربینیگار ایش صاح ،کی سونرا باشا دوشدودن نروشوگؤگئدیب 

الری اساسیندا پارچاسی سلیقهزو ؤاساسیندا یوخ، بلکه ا سیتوصیه

ین دئییل، یبینایش صاح ،اولوردو کی سبب. بو مساله اؤلچوب بیچیردی

اونالر نا گؤره وب تیکیلسین. پالتاری اساسیندا یدیایسته بلکه نیگارین

ی پارانی یدیله قارشیالشیردیالر. بونا گؤره نیگارا ایستهبازاردا ضرر

ن نیؤزگها ،دی کیئرا نیگارا دنروشدن سووئرمیردیلر. بارات گؤ

ین وئردییی قراری پوزماق دوز ایش و اونالر قسین خطره سالماسرمایه

 بیچیب ـری پالتارالین هیر و اونالر ایستیهبینه ایشلیصاح. او ایش دئییل

ین اؤز بوینونادیر و اونالر زیانالرضررـقاالن ایشلر، . رلیدیتیکمه

 نیگاردان آسیلی دئییل.

ئوینی ا اراتب دّت سونراوین توتولماسیندان بیر مآرسالن نهایت

چوخ  آیدان آلتی ،بارات چالیشیردی .ردوؤگاویغون زمانی  یهییشمهده

وینی یدان بیر ائاونو هر آلتی آرده قالماسین. بلکه ده اوالیالر ئبیر ی

  باشا دوشدو کی،، ق. بارات آختاراراائدیردی مجبوریه مهیشیهد

ایش یئرینده چالیشانالرین بیرینین ائوینین  ین«فییوس»ـ  قارداشی

 ،ردو کیؤگ یبیه وئریلیر. بارات اورایا بیر دفعه باخاجاره قاتیشاغی آ

ی ده سیئنی دوزلمیش بیر ائو، هر بیر شئی نورمال و کرایهتمیز و 

 لدیریمایئنه ب و ییل، قبول ائدیئیکی ائودن چوخ دقو قابا اویغوندور

سینه ه منطقهنیّ ده زعفراییشیب، اونالرین ائولری تبریزدهه ائوی لرعتیوس

 گلدی.
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 اتداقیوخاری سی ییهداشیندیغی ائوین  یئنیگیلین بارات

 یدی. ائوا بیر قیزالری وارسونا ایله یاشید  اوتوروردو و اونالرین

الر اردبیل اون دی.ریوک اوالؤایکی یاش ب ـدان بیربی بلکه باراتیصاح

ری بیر نده دفتسیدارهیگیلین ایفسی یوسایدیلر. ائوین کیشیشهریندن 

اوالردی  قشاغیلییف اوچون ده بیر باش آیوس ،لومده چالیشیردی. بوؤب

. بو نچتینلیک اولسو اوزوندنئچینمه گیلین ائولرینده ک، باراتکی

 ریناونالگیل اوالن یوسف گیله یاخینبارات قداها آرتینلرده ده گو

 .تیرردیلرت آلیب گسونا اوچون اَ ه باش ووراندا، خصوصا ،نائولری

گئجه یاریسی  بیر باشالریناگیل ائولرینده تکبارات

ین قاپیالری چالینیر. بارات اونالر ،بیردن گوردولر وشدوالر.تورماو

ـ اشالری ته یولدیونیورسلی ااونون تبریز ،ردو کیقاپینی آچدیقدا گؤ

ده تهونیورسیؤرد ایل اد ماغا گلیبلر.اونالرا باش وور یمان و مجیدئلوس

 گیلاراتببیرلیکده چالیشان نجیلری چالیشماالریندا هیرؤونیورسیته اا

ب، خوش بیر ساییلری بیرـرهیندن سونرا قدیم خاطیئی یئمکاوتوروب، 

یرن یولداشالری نی بیتاونیورسیته بیرلیکده ایله مجیدکئچیردیلر. ت واخ

 هئچه یهنمؤایشینه د یئنیدناو  چیخاریلمشیدی.ایشیندن یمان ئلوس

جاغینا ارپول چیخا قداها آرتی قالچالیشمادی و بازاردا چالیشما

بیر مجید ان یسی اولماهیمان کیمی ایشینین سئلوس ایلهت ابار اینانیردی.

 یدی.اایشینده  هلهدا چالیشیردی. او بانک
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ده چالیشماغا باشالمیشدیالر. اونالر بو ایشی گیل مرندبارات

که ئی ؤرندهمجبور ایشی قاباغا سالمالیدیالر. بو ایشی گ قداباشالما

 الردا اونالر چوخدوکانکه ئی ی.قالیرد گئریالرین ایشلری دوکان

، دیباونالر قای ییردیلر کی،ی گؤزلهسینتماآغار ینیئرلرده دیوارالر

 بؤلگو قوتوالرین نهایتالری باغالسینالر و قرایچ دایا  کلیدلری

یه مهرنده گئتم ـ بیربیر ئتمیش،لرین تکمیل اوسایلباغالسینالر. اونالر 

 اوچ گلدی، دانمیانااونالرا قوشولماق اوچون سد ده اَ حاضیر ایدیلر.

 سونلر.ساری یوال دوش  همرند ق باغلیالر کیمی مینی بوسا مینیب،قورشا

 ،ببوسا مینیللرینده مینیاوچو ابزارالری اَـ سد و اَ موراد، بارات

 اعاتسبلکه بیر مرنده چاتماالری یوال دوشدولر. تبریزدن  ساریمرند 

لدا ق، یولره دایاناراق صندلشاات و یومچکدی. اونالر مینی بوسدا راح

که ئما ی، آییدا دیلر. اونالرین یئرلری دارئدیرا ظارافاتبیرلریله بیرـ

 یوکؤیدی. اونالر با تای و راحشالردان داها یاخیوانداکی نرددوکان

رندین ا موندسبوس ردیلر. مینیئدیس ای حیزلرینؤایچینده ا قتلیابیر راح

یندان ن آزاَ ایش یئرینده  «خانا سالالق»کزینده بیر یئرده ساخالدی. مر

 زلری اوچون شهردن بیرؤاگیل غی دوشونن باراتاماوچ گون قالـ ایکی

سوغان، یاغ، یومورتا و یئر رک، ؤدیلر. اونالر چیا آلمالی ئمکی قدر

قند و  ،رکؤچ الواشیالنیز ها بئله باشقا ملزومات آلدیالر. اونالر  آلما،

 لر.ییردیین اولماق ایستهیدان آرخااولماسین سکیکچایالرینین اَ

 یلومتربئش ک سیندنولفا جادهج قیراقدااونالرین ایش یئرلری شهردن 
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بیر  ئچهلون اورتاسیندا اونالرین یاخینلیغیندا ؤیئرلشیردی. چ آرالیدا

 یزیالنیاپ اماَ زلرین تمده اؤؤرهو اونالر او د ایدی یوخ قآیری آبادانلی

روب یوکلری وومینیک ماشین تاپیب بیر آیری  نهایتروردولر. ؤگ

 زلرین ایش یئرینه یئتیردیلر.ؤا

یئنی »لفا یولوندا وماشین ج مینیکتیرن اونالری گ

اوچو ده ـ  مورادسد و بارات، اَ نین قاباغیندا دایاندی.«خاناسالالق

ندان یر زؤلون اورتاسیندا بیچ ونراسماشیندان ائنندن رینده للبئ چانتاالری

ندان حیئران قاال ادیوارالر اان اوجز باغرینا باسؤنی ا«خاناقاللاس»کیمی 

 ،ردولر کیؤگ یبیه باخؤرهاونالر د ساری گئتدیلر. ایادروازسونرا 

، لیبیچیلرده اکیلمیش بوغدا یا آرپاالرین هامیسی بکی زمیدهرهؤد

لرینده ن حاشیهلریساپالقالر قالمیشدیر. زمیساری کسیلمیش یالنیز ده یئر

ه بیر جاده د ساس. اَ یردیگؤسترالری ینیراوتالر س آالقاوجا سارالمیش 

یا لفاوطار یولو دا جاق ال پارالئلایکی یوز متر کناردا و اونون ایلهیوز 

 چکیلمیشدی.ساری 

 ،ردولر کیؤگ قاپینیؤیوک بیر دمیرب کیا یئتیرریگیل قاپبارات

 یر اینکب لون اورتاسیندا زار چکیر و سوسوزؤولواالر اوستونده چآغیر ل

ده داش کلیئکهی وقبیر یومور قیه باخارایر. بارات دؤرهیکیمی آغال

سی صلههامیدان آز حوطرفدن ه باشالدی. بو بیری ییمهؤنی د، قاپیتاپدی

دان بیر ق. اوزا«گلین قاپینی آچین: »دیباشینا آت یسینهس اوالن موراد

 نهایتمّا آ، یلدیئددییی معلوم دنه دئ ،سی گلدی کیهنین سقوجا کیشی
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 انی آچماغاپیق سین بیر نفر ائشیدیب،هاونالرین س ،معلوم اولوردو کی

سی و سونرا هالرینین سقیادن سونرا کیشینین آدقیقه گلیر. بیر نئچه

 یوکؤب هایت،نسی گلدی. هفیال کلید سالماسینین سیزنجیره باغالنان ق

رکو ؤاونون دالیسیندا بیر آتمیشا یاخین عرقچین ب آچیلدی و اروازاد

نین یقاپ شیبیر کی گؤروننیا نسبت چوخ کیچیک یقاپ بوْیو باشیندا

 «خ خاناالسالآرالی ی متر اوندان للبیر اَ آرخاسیندا دایانمیشدی.

 یئرلشمیشدی.

نالرا گوجله بیر گولوش گؤستریب، اونالرین او «علیمشد»

 ققابا ،لوم اولدو کیقایتاردی. او گولنده مع ینن جوابیسالمینی

سیزلر سیم » :ر آلدیعلی بونالردان خبمشد. ی دوشوبدیشلرینین ایکیس

  «؟زنبچکنلرسی

 تیکینتییه ساری گئدرکن. اونالر دئدیلر «بلی»گیل بارات

 :وئریردی بیلگیمشدعلی اونالرا 

لیک قویو هلهیب، سویو دا یهچکیلم )ایشیغی( برقی هلهبورانین »

 .یله بیلرو ایچ ردی، تمیزکی ردوسویو

اورادا  شیغیندایاآیین و اولدوزالرین ون، لر اوداونالر گئجه

 ینتینینتیکیه آپاراندان سونرا بیر یرهگیلی ایچالر. اونالر باراتقاالر

 ئچیردیلر.ک گؤزدنی یئ، هر بیر شسالیبسای ه نایچی

بو  بونالرین اوچو ،غرورالنیردیالر کیگیل بیر طرفدن بارات

بو  ،بیلیردیلر کی دهلر، او بیری طرفدن جکچکهق شییا تیکینتییهیوک ؤب
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اونالر بو  .رلری یوخدووبهبیر ایشده  عملی تجر «عایصن»ده کیوکلوؤب

 کئچیب، اوناصلی سال شوبهه ائتمیردیلر. جکلرینه هئچهایشی باجارا بیل

مه دؤشه هله، وستاا «سیمان چکن»اورادا  ئچیردیلر.گؤزدن کاورانی 

 مانینک سییقورتارمامیش، اوستونون صاف و ناز ایشینین سیمانین

وستا ا یاشدا اوالنایله بیر  گیلباراتچکیردی. اونالر  )سیمئنتین(

بیر یئر  ققابا سالماقداننظر  قیه آرتیؤرهد االمالشیب،سسیمانچی ایله 

قاپینین  گیریشگیل باراترین قویسونالر. للوسای ،آختاریردیالر کی

یر تمیز بسی سیمانالنمیش مهدؤشه اوچون یلوملرؤداری بیا یاخینلیغیندا

ری اورایا لکلری وسایلیدتیر، گزلرینه سئچیبؤاغی اوتو کیچیک ا

  قویدوالر.

 . سول طرفده گیریشوالندیالردیئنه ده ریده هگیل ایچبارات

شدی. لشمییئر «غیاوتا کونترولالکتریک » بوجاقداطرفیندن الپ 

دی یا وار قیراقدابیر اوزون ایکینجی سالون  اورادان چیخاندان سونرا

دمیر  الزیم اوالن ک اوچونچکم ایشیق فرقلی اؤلچولوگیل ، باراتکی

ماسینی قاالن هدستـبیرینین اوستونه دستهـبیررک هاورادا یئرلش ینلرلوله

و رنگلرده برق  اؤلچولرده فرقلیاونالرین کنارالریندا  .ردولرگؤ

دو. سونرا اونالر گلیب و توپ کناردا قویولموش ـسیملری ده توپ

 (سقفهانا )تاو ،، باشالرین قالدیریبقدوالنارا قیراغیندایوک سالونون ؤب

: دیئگوله د ـگوله بیرلیکدهیله ا ریدن قورخوهبیر ایچ مورادباخیردیالر. 

 ب،، اورادا لوله چکیه چیخیبره بیز نئجسهپهیوک ؤدا بقوجالیبو ا»
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. کییهجییب و ایچیندن سیم کئچیردهلیب، اونالری باغالهدمیرلری د

 قرایگرک مهتابی چ تاوانین هر یئرینهده کیوکلوؤبوتون بو ب

 دی.رهچکیل

ه باخدیقالرینی اؤنجبو  هله. گیل یئترینجه باخدیالربارات

و اونالرا  ؤروبگلری بیر به بیر ق شئیسونرا آرتیلی ایدیلر کی، سئندیرمه

، رسدیداها ب» ،کیئتمیشدیلر س احیآرتیرسینالر. اونالرین هامیسی 

 ،یاغ، تئز چرخ اولونموش ات موراد «.یرالیاقحاض ک و ناهاریگئد

 هله اونالرین راغینا گئتدی.ومجانین سیمیزی بادرقی ، بیر دهسوغان

مه والورون بو ؤز چای دملها مشدعلی. ایدی زلرینه والورالری یوخاؤ

ل بیر گیمک اوچون اونالرا وئردی. باراتیشیرب یناهاالرینک لیدفعه

چه گوندن ئینی یازیردیالر کی، نلیست وسایللرین آیری طرفدن اسکیک

رین ونالا تیرسینلر.آلیب گزلریله اونالری ؤاندا دایسونرا تبریزه قای

 اغیندا ناهار وتیکیلینین )ساختمانین( قابریله هامیسی تمیز پالتار و تمیز اَلل

اباغا کی ایشلری نئجه قریدههایچ بیر ده. اونالر حاضیرالماقدا ایدیلرچای 

 دوشونوردولر. ینیالرآپاراجاق

را لری دیواراللولهریده هاونالر ناهاردان سونرانین هامیسینی ایچ

، غیدا ووروالجاقاوجالی نه قدردیواردا  یلر، لولهیقالرجاوورانئجه 

یندان گلن وتاغل اونترو، کییهجنئجه گئدهاغینا وتل اونتروک ینلرلوله

الرا قبی چرامهتا آیریلیب، الردان سیملرناو ،گئدیب تاوانا ئجهن ینلرلوله

 تاوانا یمتر اوجالیقل ققوزدو آلتی ایله نالریقرای، مهتابی چغیجاقوشوال
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ن ایچیندن لری، لولهناجاغینئجه باغالیله اپیچ مهره  لیب،هد کلرهیرددمیر 

رالماغا یی ایله باغلی پالن حاضیهجهیلئچیرکدا قنئچه سیم و نه قالینلی

 صرف ائتدیلر.

قدار یالشیب بیر ماواش آیدینیـاواشبیر یبهالر بیرو سوالب

اوانا گئدن ت قرارا گلدیلر کی، بئلهردا یاونالر آخ وابالرا یئتیشیردی.اج

وتاغیندان ا کونتروللرینین هر بیرینه بیر آیری لوله کیرشبکه دمیر د

 لرینینهوندورلوکلو سو لولهدیواردا گئدن اوچ متر  آپارسینالر؛

اغینا الپ تولری آپارسینالر. فرمان اآرا ایله، لولهاوستونده بیر یاریم متر 

گئدن لوله، الپ یوخاریدان  ینهیهیردر میهگئدن د تاوانایاخین اوالن 

ینه یهیرگئدن دمیر د تاواندااوالن  قالپ اوزا ساسدادیر. بو اَ جکگئده

ساسدا دی. بو اای لیآشاغیدان چکیلمهگئدن سیم آپاران دمیر لوله الپ 

چه اما یاخین اونالر نئالشیردی. آخشنبیر قدر آیدی پالنالریاونالرین 

ه لتیردیلر. بارات لوا گیوک سالونؤب ه آلیبللرینلردن اَشاخه لوله

ین ایان  دستگاهالریونت کیمی بورغو ین باشینیلریان و لولهراغدو

 .یردییهایستقوشوب، سیناماق 

 ینینین باشگیل دستگاهالری قوشوب، بیر نئچه لولهبارات

یل، یئد ری ذهنیلیکرف ،یلر کیئتدس احی ایاندان سونرایونت بورغوالییب،

شیر. قالیوا قارانلاه ،ردولر کیؤاوال بیلر. اونالر بو زامان گده بلکه عملی 

 قورخونج شکیلده چوخمان آخشام اولوب. اونالر انه ز ،دیلربیلمه هئچ

، ر کیبیلدیل ؤرندهرالری گاوجا دیوا ـلون اورتاسیندا اوجاؤچ دایققارانل
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دان ناوال یققارانل واام اولور. هیلر بورادا باشقا بیر دوروم حاکگئجه

تاپ ـو و یا تاپاهـواه، ویج ـویجسلری هحیوانالرین س چئشیدلی

ئرینین یعلی گیریش یردی. مشدباشالی یهشکلینده هر یئردن گلمه

اغیندا وتا یلیکگؤزتچ، کیچیک بیر یبس یاندیریاخینلیغیندا بیر فانی

ریده هایچ ،یه گیریبیره، ایچقنی باغالیاراپنجره ـقاپی  غار چکیبسی

 .دالدیـ نیاسینا جوموب وز دؤا

ن لو، گئجه قارانلیغی چؤردولر کیؤگ آنگیل بیر بارات

تون بو ر کیمی هر بیر شیئی آلتینا آلیب، بویتاسیندا بیر آغیر قارا چاداور

ین گلیر و اونالر بو قارانلیغدن یؤرهـیانسی هنالرین سن حیوایهرونمگؤ

و پسولک کدا کیچیقاوترموردولر. اؤقاباغی گؤزوندن ایشینده اون متر ا

لرینه سیز پنجرهق شوشهآچی گیلاوالن قاز چیراغینی یاندیران بارات

یئره سالینان  ،قالتارا دایاناراهر بیری بیر کوما پقدا اوتشن اهئرلیایچینده 

  یردیالر.دن دانیشتونده اوزانمیشدیالر و هر بیر شئیلیمین اوسیبیر ک

 و اونون اوستوندن میشئی یییئمهقاالن  ناهاردان آرتیقاونالر 

حاققیندا  صاباحکی ایشلری هردن چایالرین دا ایچمیشدیلر.

 اسوندیولداشالریندان و  لریندن،یرهز خاطؤاهردن ده دانیشیردیالر، 

دا اونالر اورا سی اوزوندنگوج گلمهاونالرا  وفونونقارانلیغین خ هردن

ت دوالر. توالماغا مجبور اولدانیش قال باغلیایاراتم قایشی آزجابیر 

یه ییدان ائشلی و قاپآرادن للی متر گیریشبلکه اَ بوجاغیندا،طین بیر حی

طین حی ـ علفلیشیردی. اونا گئدیش یول اوت هسول طرفده یئرل داچیخان
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ک م، طبیعی شکیلده یول گئتکی ایدی یئری یولو قیاآایچینده بیر 

 سینده یارانمیشدی.نتیجه

یریشینده گ چکیندییی توالتیندن کئتمایچینه گوز آدام دگون

لین ا انسان اَاون ،کی رنمیشدیالدن سالقاپی یئرینه بیر آغیر پارچا اوست

اونالری  یلرجکونالرین نئجه توالته گئدهردی. گئجه انییکوورماغا چ

، یولون ییه چیخاریبسی ائشیاز فانق. بارات رکره سالمیشدییفبرک 

یه مهرؤتوالته گئدیب، کیچیک ایشینی گ موراد یب،تیرقدر گیاریسینا 

ی یشلرینکیچیک ایلر کی، گلد اقرار. اوندان سونرا اونالر یاراتدیایشیق 

ؤیوک ایشلری ب ، یالنیزرسونلرؤلر حیطین اورتاسیندا بیر یئرده گگئجه

 گئتسینلر. اوچون گوندوزلر توالته

 چالیب انادق رکلجوبؤ چئشیدلیسالرینین ایشیغینا یاونالرین فان

مون وده بو هجدّتوگیل آز مائدیردیلر. باراتجوم واونالرین ائولرینه ه

 قدان سونراشییلر اکجوعضی بؤ. بآلماقدا عاجیز قالدیالر ی نئجهقاباغین

 وب،گیل آخیردا مجبور اولتیریردیلر. باراتجوم گواونالرین اوستونه ه

ریه گلسین هچای یی یول ایلهدوالشیغی یادوالر کی، ده قوییسی ائشیکفان

 قاریمچیلیاونالر ی لیکلهئلهسین. بلکه بئتمهجوم اولر اونالرا هو بؤجوک

 لر.روال بیلت ااراح قایشیغین ایچینده بیر قدر آرتی

سونرا  دندنچیرکئ بو جور ساعاتبونالر آغیر بیر دورومدا نئچه 

لرینه اوست لریهمالفتن اوستلرینه اؤر یاریمچیلیق ماغا قرار وئردیلر.یات

 قالونلوغیور قکوما پالتار قویارا قشاچکیب، باشالرینین آلتیندا بیر یوم
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ی و یوخوالر ایدی ونغورچالیشیردیالر. اونالر بیر طرفدن ییاتماغا 

تسیز ارلری راحئیسینه، بیر ده ییشیلمههگلیردی، او بیری طرفدن یئرلری د

ت اایچینده راح ؤجوکب ـربؤقدر زلرین بو ؤا نهایت ،اولماسینا گوره

یاتا دا ـاتاره اونالر یؤیاتا بیلمیردیلر. بونا گ کلری اوچوندیهمئتس احی

تیندا بیر دن بیر یئر آلنئچه دقیقه موراددانیشیردیالر. بونالرین ایچینده 

گولوردو.  یبیلداماغا یاشالییققان آلتیندان پغیور ،شیئ یادینا دوشوب

 ،یبیاو دا باشال «یئنه نه خبر اولوب؟: »ردییئیسد یا بارات دسونرا اَ

ی . سونرا اونالر هامیسئدیردیعریف انی تیو مسالهونالر یادینا دوشدوا

 لر قورتاردیقدادقیقه دانیشیردیالر. آخیردا سوژهبیر سوژه تاپیب بیر نئچه 

 هامیسی یوخویا گئتدیلر.

دان یوخوغریسیندان آن نونونه زامان بوی ،دیهبیلم هئچبارات 

ینین آلتینا قویدوغو شالوار اونون بوینو باش ،ردو کیؤاویاندی و گ

بوینو شوش قورویوب. او بیری طرفدن  سیندن یئره دوشوب،مهلهبوکه

یکی داش ا سانکی ،یر کیییله آغرئونده اتاونون اونباسی قورو یئر اوس

دی، تهایس قنوب او بیری طرفده یاتماؤاویوبسان. او چ آراسینا قویوب،

ین بارات ،کی ردن بو پیسدیون آغریسی آزالمیردی. هر شیئاون هله

 دی. باراترسینده اوالؤرهاوچ د ساعاتبح وص یوخوسو قاچدی. بلکه

سلری هس کجوؤب ـردن بؤ، یاتا بیلمیردی. ائشیکئدیردیداها نه جور ا

بو طرف ـ طرف  گیل اوموراد ،ردو کیؤبارات گی گلیردی. ئده ه

 سیحر. بارات هاوانین دا سویوماغین ایکیسی ده یاتیبال وب،اول
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 قدره بو ئجدی. ایندی نای زل ایستیؤیردی. دونن آخشام هاوا گئدا

و یالنیز بونبیلمیردی. بارات  ئدهزونه حّل اؤاولوب، بارات ا قسویو

 رسون. او آخیردا، چوخ اوشویور و گرک بیر ایش گؤبیلیردی کی

ین و ئیسرین دا گ، بلکه جورابالیوخ لواریناشتکجه مجبور اولدو 

 اعاتسقیزیشسین. بلکه  آزبیر کی، کتین ده چکسین اوستونه اؤز ژا

 رده یاخین یوخویا گئتدی.دؤ

 هایل موراد اندایوخودان اویان یئنهسینده او ؤرهآلتی د ساعات

یری ب هئچ ؤرهلوغونا گقمّا هاوانین سویوآردو، ؤکیمی گ قاسدی ده اویا

ر ردیالمیجان آت هامیردیلر. اونالر دانیشماغا داق ایستهقالخمااندان غیور

آلتیندا  انغیور ا قدر بو جورساعاتین. بیر کی، بیردن یوخوالری قاچس

ن بیر قالخیب و یئرلریـه یاخین بیرییکی، یئددسوردوردولر  اختو

رین هر لکه اونالردو تک او یوخ، بؤغیشدیرماغا باشالدیالر. بارات گیی

نی هوبرزامانالریندا آغیر تج فرقلینین ی گئجهکیمنون او بیری

ردن چیخان یئ قندا سویوق بوجاغیطین اوزائچیرمیشدیلر. اونالرین حیک

 ـیو سویوندان اؤزلرینه چای دوزلدیبق، ائله او قوسودا اوزلرین یوما

 ایش ایدی. بیواجن اَجا نالرینین دالیسیقرالشمایحاض

انی گتیریب قویو فآفتا ققیری ته گئدیب،توال هبیر اونالر حیطدـبیر

و رین للرندن سونرا سو باشیندا اَؤگئدیب ایشلرین گ سویوال دولدورب،

ایله  سو قیه گلیردیلر. سویویرهایچ یویاندان سونرا ایلهصابون اوزلرین 

 ، اونالرینبیئل ده وورو قوندن سویوتنرا اوسواوزلرین یویاندان س
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 هئچ ،یلیردیالر کییله آائ ر دیردی. اونالالچات قالرین قورودوبدودا

دا  اچای هئچ و قاچیرماق اوچوناونالرین یوخوسون یوخودان اثر قالمیر،

 ،اونالرین هامیسی یونگول ،ردولر کیؤبیر زامان گ اولموردو.احتیاج 

رین چای شی ؤرک وچ ـزلرین پنیرؤا ،فره باشیندا اوتوروبوتمیز س ـتر

 رالر.ییرالیسینه حاضبحانهوص

شدعلی م ،ردولرؤگ ان کیمیقورتار یئنیجهلرین وبحانهاونالر ص

یخدی. ه چیائشی سین آچیبیوتاغین قاپکیچیک قاپی آغزیداکی ا

چه قاپیدان چیخاندان سونرا نئخاپایان مشدعلی یله الری ده پارچه پنجره

. سونرا او دا سینآلیششیغا یا گؤزلریکی، لحظه قاپی قاباغیندا دایاندی 

یندا فته صابونو سویون باشوم ین اوزون یولونو قاتدی قاباغینا.توالت

نا ساری اغیوتز اؤسونرا ا ،رین صابونال یویوبللاَ قوجا کشی  رموشؤگ

 دؤندو.

دی رتسؤا گمورادگوندوز بارات، اسد و  ـگئجه قبو یاریمچیلی

. جکهکئچنئچه آیالری بورادا بیر یوک ماجرالی ؤبهله اونالرین  ،کی

ؤوالدالرینا دا تعریف ز اؤا ،زامان اونوتمایب هئچنی وبهاونالر بو تجر

دا  سالیر و اونالرین جانالری قشییهر یئره ا یئنیجهگونش  لر.جکائده

نین ییردی. اونالرین هله ده جانیندا چیخمامیش گئجهقیزیشماغا باشال

. اونالرین چیخیردی دانواش اونالرین جانینایـواشاسویوغو ی

 کی، رشدیالرالیحاض قالری و بدنلری قیزیشاندان سونرااآیشالری، با

 ایشه باشالسینالر.  ،یوک سالونا گئدیبؤب
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لر کیردگئدن دمیر  تاوانای نلوله دمیر قوشاز ککییل سگبارات

ا درد متر اوجالیغیندا دیوارؤد ایله اوچ لری ایله پارالئلیؤنونده سو لوله

ان اغینین یاخینلیغیندوتا کونترول. بو ایشی باشالدیالریه مهچک

 بؤیوکاونالر بو ایش اوچون سالونون ایچینده اوالن  باشالدیالر.

یالر. یاددا اورا ،یه چکیبلهسوروتـیهسوروتله یوانی اوچو بیرلیکدهنرد

لن دریلی هدیوار د یط برق سیمینی چکیب، اونونالسونرا راب

 کیلدهقوشا شلری لهلیب و لوهاونالر دیواری د دیالر.چالیشدیرماغا باشال

لرین ولهیه باشالدیالر. اونالر لهسیرادا چکمز ککیبیرین یانیندا سـبیر

 ،یشدیریبیه یاپاو بیری لولهیط باشی ایله ، بیر رابقرزبه وورارا باشینا

 وینت() پیچسونرا داها و  کنی دریل، رولپالیئنی یاپیشان لولهسونرا 

نی ؤرد لولهد سیرادارد ؤبلکه د اونالر ناهاراجانقوشوردوالر. دیوارا ایله 

یا یاونالر دال .رالیردییریشدیاپایله  اوالراق دیوارا وصله قوشابیریله ـبیر

ایشلرین بو ه د، او بیری طرفدن اؤیونورز ایشلرینه ؤبیر طرفدن ا ،چکیلیب

ارا اونالر بیر ایله بورانی قورت سی ایلهمهگئتلی ایرهرعتله وس آز بو

رینه للاَغین یلیایشین ق آلیشدیراراقزلرین بو ایشه ؤلر. اونالر ادیبیلمز

 آلماغا چالیشیردیالر.

ز ؤگئتدی. او ایه ناهار بیشیرمهئنه ی موراد اون ایکیده ساعات

سالماغا  یوال یب،ایشی باشالیقالنیردی. آشپازلیغینا هامیدان چوخ مارا

د اونا دان اسآشاغیونه چیخمیشدی و توانین اوسینرد ارات داان بچالیش

  .وئریردی مهرهـرولر پالک یا پیچ هردن دهدریلی و  ، هردنلوله هردن
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یچلری پ ،سالیب کاونا رولر پال لیب،کله دهدیواری چتینلی هردناو دا 

وام ادیواردا ددیکلری کیمی ایستهلر ییردی. چوخ زامان پیچباغال

 یردیلر.دئوام ااایشلرینه د ییشیب،هلری داونالر متهائتمیردی. 

. رردییناهار حاض ،اونالرا خبر وئردی کی مورادبیرده  ساعات

فره سله عطری اونالری داها سرعت یینیئمه وتاغا ساری گئدیباونالر ا

 ییب،اوزلرین صابونالـلحیطه قاچیب اَ سیکهتلـطرفینه چکیردی. تر

رک و ؤچ ونده قویولموشلرینین اوستصفحه تئیئره سالینمیش قز

تی ئملون امجایاونالرا قیرمیزی باد موراددیلر. بو دفعه ائتدجوم وه یهیئمه

دن مهنهئیالرینا قویوب، چداغ آغیزـتی داغئملویشیرمیشدی. اونالر اب

، یریبیییله سی ارکلرؤواش چاودوردوالر. اونالر قابالرین دا ال

یر اضچایا ح لیب هرین دویوزدوردوالر. دینجالقارین یب،یئرکلری یؤچ

ز ؤو ا یییکلمهچک قبیر ایشی هحیط» ؤزلرینه دانیشیردیالر:اـ زؤا اوالرکن

یط ز رابؤ.  بو ایشه هم اربدییواج ق چکمکا دا بیر آیری ایشیوتاغیمزا

 لر.لرستفاده ائده بییانباردا اوالن سیملردن اده هم  سیملری،

، بیر داها ایش قت اوالرااراح موضوعدانقدر بو لالری بیر خیا

 بوگون هر نه اولورسا ،ندولر. بارات چوخ چالیشیردی کیؤباشینا د

ا هر بیریندن بیرینی دیوارد اَن آزیلرین سیرا لولهز ککیس اولسون،

اوچ آرتیق  یسفیندن گئرچکلشمهین اونالر طره. بو ایشقوراشدیرسینالر

سددن دان و اَمورادبیر  ـبارات بیرپاردی. بو زاماندا زامان آ ساعات

وامیندا الرین د، لولهوانا دیرماشیبیاونالر دا نرد ،دی کیایسته
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ین ساعاتی . قاالن ایکقوراشدیرسینبلکه بیر لوله  سیههر ،چالیشسینالر

قوراشدیرماغی سد هر بیری بیر لوله دیوارا اَ ایله مورادایچینده 

 .باجارمیشدیر

گیل ایشلرین تعطیل بارات اولمادانچوخ گئج هله آخشام 

اخت دا اولسا، ، سونرا وچکسینلر قشییالرینا اقاوتز اؤا، بلکه لر کیئتدیا

 ،دولر کیرؤگسینادیقدان سونرا گیل سینلر. باراتچکه بیل هد هحیط

اونالرین  .جان گلیروتاغیناغیندان اونالرین اوتاا کونترول یط سیملرراب

 ئجهنسیمی المپین باشینا  ،کیایدی  ری بووللشکوایکینجی م

زوالق ارات ، بقی اوالرالر ریسکقدبیر  کله،باغالسینالر. چوخ چتینلی

الندیرا بیلسین. قایشی یلها ط سیمی، بیر المپی رابیبیاپیشدیر یاپیشقانی ایله

ماغا لری باغالپنجرهاونالر  ات اوالندان سونراخیالی راح آزبو زامان بیر 

 قایشی هحیط ،دیلر کیلده ائتمهاَزامان  قرتی.  اونالر آباشالدیالر

 راخدیالر.وگونه بیا آیری بیر  ،اباحاص هگیل او ایشی داتسالسینالر. بار

 الری وارقرلییحاض قآرتیبیر آز گیل باراتایکینجی گئجه 

اسی و غیشمیجویون ایشیغا یؤبـرآمّا قارانلیغین خوفوندان، بؤیدی، ا

 قدیلر. اونالر چالیشدیالر آرتیقاال بیلمیر مانداسلریندن آهاونالرین س

دا  یالرینقوونلغیوردانیشیقال  ،یبیالرینین ایچینده ساخالوتاقزلرین اؤا

ز بو اوچ تئ ایکی گون اولمامیشلری اورایا گلمه هلهین اونالر آلسینالر.

 ارزاقینلری کتیردیالر گن. اوسیردیلریه تلهؤنمهتبریزه دریب قورتا وگون
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رک ؤسوغان و چ ییب، یئرآلما،لوملری آزالماغا باشالؤدا اصلی ب

 ...رکـ چؤپنیردا  آزبیر  .قالیردی

می و داش کی نیناوچون اونالر یئرلری قایکینجی گئجه یاتما

دیکلری غینی بیلسوویاجا نینگئجه یاریسی هاوااولدوغونو و  تسیزاراح

فایت ک قرلییمّا بو حاضآرالمیشدیالر. یحاضبو دفعه زلرین ؤا اوچون

نوردولر و ؤدیانا  بو ـیاننی او ییب، اونالر اوچو ده گئجهائتمه

اوانین ه هلهصاباحا یاخین  سلری گلیردی. خصوصا هس قتسیزلیاراح

نلرینین بددان و قسویو ،بیر یوخودان اویانیب ـقارانلیغیندا اونالر بیر

انین هاودا قدا و سویوقارانلیقنه قدر  سیندان یاتا بیلمیردیلر.ریغآ

، یلمیردیلرب هئچالنمیردی. اونالر قیردیلر، هاوا ایشییهزلؤالرین گیشیقا

 ی.یردگلملغا اقورتولمهئچ بو گئجه  قدر اوزون اوالر،لر بو گئجه

اوچونجو گونو ده اونالر باشالدیالر ایکینجی گونون ایشلرین 

 یرگئدن دم تاوانا سیراداز ککیلری دیواردا ساوام ائتسینلر. لولهد

. واش گئدیردیابو ایش چوخ ی قوراشدیریردیالر.لرینه ساری کیرد

ه قاباغا گئده لکدا چتینلیقله باغالماایلری پیچ لیب، لولههاونالر دیواری د

اولسایدی، اونالرین اوچو ده ایشلری  یاواشبیلیردیلر. نه قدر ده 

. اونالر لرباشا دوشوردو یینیایشین چتینلی ،واش قاباغا آپاریبایـواشای

 امیخشآ ،یشیریب، سوغان و یومورتانی ناهار بآلماقاالن یئرـاولوب 

 نسونلر.ؤتبریزه د ،ردیلر کیییزلهؤگ
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یی ز قارا پیشؤاهردن ده و ن لگه کیمی آرادا دوالناؤاونالر بیر ک

شد علی ایله ن مبیردن تاپیال تکبیلینمز بیر کولگه ـلمزورؤکیمی گ

ب، دوموک تاپیزلرینه بیر ؤا آچمیشدیالر کی،دانیشیغین باشین 

ونالر نه قدر ده آز ائشیکده لر ا. گئجهدان چیخسینالرداریخما

 ساری لرهکجوؤبرـؤغیشان بیشیغا یینین ایینین پیشیاولسایدیالر، مشدعلی

ا دقارانلیق ،رموشدولر کیؤده قاپماسین گؤیاونالری گ یومولوب،

ل بیلیردیلر گییریردی. بو دفعه باراتآز گولوش گتزونه بیر اونالرین او

 هم ده ،شیی و بالاوچون پت قیاتما قزلرینه آرتیؤلر ا، هم گئجهکی

المپ و  قاباشایکی ـلر. بیررلیدیمهق  پالتار گتیرزلری اوچون آرتیؤا

ئج گت و لمیش اَ یدبلکه قیزارده اوچون  ئمکی المپ باشی آلیب،

که بل داحا یاخشیدیر. ،لرسهگتیر ماتئریال آزبیر خاراب اوالجاق 

 نئچه متر نایلون و پونیز آلسینالر. اونالرینده اوچون  قلری توتماپنجره

ت اولماالری اوچون اراح قآرتی آزایشلری اورادا بیر  حاضیرلیق

اونالر  آخشام یئتیردی و ،کنچوخالیردی. بو فیکیرلرین ایچینده اوالر

 .رگئتسینلتبریزه ساری  ،ر اولدوالر کییحاض

بیر  ،گلمیشدیلر کی ایلهبو روحیّه دفعه  ایلکاوچ نفر اورا بو 

یه چیخیردیالر یسینلر، اوچ گوندن سونرا بئله ائشئلهی فتح اقاالن بؤیوک

ا الر. اونالر یوکلرینین تقریبرنداندان آزاد اولویاوچو ده زسانکی  ،کی

خدیالر. چییه دن ائشیق دروازهیاوتاقدا بوراخیب، یونگول آهامیسینی ا

 ،الیبزنجیری سروازانین دالیسینا ادجا تئز نعلی اونالرین دالیسیمشد
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قووزاماغا  لهر بیر ماشینا اَگلن نین کناریندا جادهاونالر غالدی. فلی بایق

و  کولکوانت ساخالدی. اوزو بیر دالیسی بوش  نهایت،. باشالدیالر

ار غسیدوداغیندا و  چات اولموشـکدن چاتمگونون قاباغیندا ایشله

کی،  ئدید ان مورادقاچاونا ساری  میدان قاباقها نهیشوفئروانتین اوالن 

قبول ائتدی. اونالر وانتین دالینا  یریک. سوروجو دهمرنده گئد بیز

انتین و ئدیب،ر اوتشکّسوروجودن اونالرین اوچو ده  آتالنیب میندیلر.

 یاپیشیب،حکم مبیر یئره  لهاَللری شیب،یئرله سی بیر بوجاقدا هره دالیسیندا

غا مابیرلریله دانیشـاوجادان بیر قساخالیارا تارازلیقالرین

 هز ائولرینؤکیمی اآدام اوچ  ن چیخانندانداباشالمیشدیالر. اونالر ز

 النمیشدیالر.لیو ،یمی آتیبساری بیرینجی آتدد

پول  نهیشوفئروانت ق اوالن یوک داشیما سیپئشهده اونالر مرند

ر وکگیل بیر داها تشّدی. باراتئتمهقبول ا هئچ نهاو  .دیلرئلهف ایتعار

ونالر ا دوشدولر. تبریز مینی بوسالرینین دوراغینا ساری یوال رکئدها

 روب،ؤمینی بوسو گ چاغیرانر یسافومیش خیاباندا مدوراغا یئتیرمه

. اونالر دیکلرینی بیلدیردیلراشاره ایله تبریزه گئت یب،اوجالدرین للاَ

لطنتی سلری ، اونون صندللر کیحیس ائتدیسونرا  مینندنبوسا مینی

قورو یئرده اوتوروب اونالرین دیر. اتراح قردان دا آرتیاللموب

قوشالر توکو ایچینده ساخالنمیش ایندی یانالری یان یرغآیاتماخدان ـ

ده اؤز سئوینجینی گیزلهبیری  هئچ ینکیمی نظره گلیردی. اونالر



181 
 

ر نه زمان دیلبیلمه هئچدانیشاندان سونرا  ساعاتر یاریم . اونالبیلمیردی

 بوسون ایچینده اونالری یوخو باسمیشدی.مینی

بادال سیگنال چالماسینا یوخودان بوسون دالمینیبیر زمان  

و ده لر. اونالرین اوچردی، داها تبریزین ایچیندهردولر کیؤب و گنییآی

د یولوندا رؤد «آبرسان»سونرا آز گرنشدیلر. بیر ییب،کاالون اوْگؤزلری

 ورماغاو هچنمینیک ماشینالرال اونالر  قبوس یئره ساالرامینیاونالری 

، اونالرین یوخوالرین داها یدی کیا . هاوادا بیر یئل وارباشالدیالر

یر حاضاغا میه آپارنیهبیر ماشین اونالری زعفرا سوندا ریردی.یچقا آرتیق

ر و یسافودان سونرا ایکی آیری مراونالایچینده مینیک ماشین  اولدو.

ندیالر. الولی نه ساریآلتی نفر ساندویچ کیمی اونالرین ائولری لهشوفئر

دا سیگنال مّا یولآایچینده اونالری یوخو باسیردی،  مینیک ماشین ئنه دهی

ه دنهایت زعفرانیّه .ساخالدی قاونالری اویا لرچالماالر و ویراژ وئرمه

ی و ائوه سارائنیب ه درین ائولرینه یاخین یئراصلی خیاباندا اونال

  ندیالر.الیول

 

**** 

 

. رقارشیالشمیدیال ایله ولوشکوم عایلهگیل بیر آیری بارات

دا و اونون جانین یاخشی آلینمیردی سیمسالهسعیدین شیمی درمانی 

النین اوغ قزل گولش قاباؤکس او گ هئچداغیلمیشدی.  وزیسیسرطان 
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. اونو ده بیلمیردیئقبول ا منطیقله هئچ سینیاوالیین گلمهبیر  بئله باشینا

هامیدان چوخ  الرینین ایچینده اونواوشاقدا آتاسی  وائولرینده هامی 

 سئندیرهو  ئدها قبول هئچین سولماسینی ییک چیچهیردی. بو کیچیهایست

ؤره نا گ. بوایدی لیییشیلمههدآردیجیل نینده قانی بدبیلمیردیلر. اونون 

سونرا وئریلن قانالری اونون زلری قان وئریب، ایدیلر، اؤ اونالر مجبور

ین راتدیلر. بو خبر تبریزه گلنده باای لیییشمههو اوالن قانیال دپروقان ق

لین گیلر و باراتسیسینده چالیشان مهندین ادارهفیقارداشی یوس

وتون بو ب لر.ب و قان وئردیور اولیحاض یههاؤزلریندن نئچه نفر قان وئرم

ق، او کیچیک چیچک اولمایاراچالیشماالردان بیر نتیجه اَلده 

ا سولدوز ق سولوردو. نیگار مجبور اوالراق، هردنآرتی دنگونگونوـ

 نوردو.ؤتبریزه د ؤروب،ی گباش ووروب، سعید

سد تبریزده قالمادی. او اَ ؤنندن سونراگیل تبریزه دبارات

ون. نین یانیندا اولسو دونیاهره ؤزکی،  میانا شهرینه گئتدی نیگئجه

لرینین اورانین ایش کی،دیلر جکالرا گئدهدوکانکه ئبارات ی ایله موراد

الرین، قرایائولرین چ آغاردیالنبیر ـسینلر. اونالر بیرؤیونلهد یباشین

بیر اورادا بهبؤلگو قوتوالرینی باغالسینالر. اونالر ایشلری بیرلیدلرین و یک

یا یدال ین ایشلری چوخ«مرند»قورتارماغا چالیشیردیالر. بو بیری طرفدن 

واش ای قآرتی حددنرعتی واونالرین ایشلرینین س ، هم  دهدوشموشدو

له قاباغا گئتسه، اونالر ایشین سونوندا رعتوقاباغا گئدیردی. بو س
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له یاناشی، ی. بو مساله ایلرجکدیهمهبیل هدئقازانج ا دیکلری کیمیایسته

 یدی.ا ری واروللشکوّدی میج هلهدان دا فنّی باخیم

ه گلدی. سد تبریزبیر داها اَ سونونو مرندده کئچیرندن سونرا هفته

ایشلری قاباغا  ، مرنده گئدیب،کی وئردیلراونالر اوچو ده قرار 

 ؤزویله بیر آیری آغیر خبرسد میانادان گلنده ابو دفعه اَ سالسینالر.

ایله  لگیحاققیندا ایدی کی، بارات «صالح»بو خبر  ر.تیرمیشدیگ

یب و چیخ بیرلیکده ایلهبارات و سینده اوالن سولدوزون شهر کمیته

ریمین اندانا سالینمیشدی. بو بیر ایل ییز توتولوب،یولداشالری ان قاچ

و اوچـ الح او ص آرسالنسیروس،  ایچینده اونالرین ایچیندن

یزلی گ ییب،بیر ده بارات توتولما ماحمود،توتولموشدو. اونالردان بیر 

د وممّا ماحآبیلمیردی،  یدا اولماسینان هارودوردیالر. بارات ماحمییاشای

بیلیردی. بارات بیر داها دورومون آغیر  یاونون هارادا اولماسین

ز ؤایمی ککی ، همیشهئچیردی کیک، نظریندن ئدیبس احی یاولماسین

 ره گلدیکدهل، امنیّتی مسالهلسین. او داپرینسیپینه داها گوجلو باغلی قا

 اولسون. قشمنیندن بیر آتدیم قاباوهمیشه د

لری ئجهگ الاونالرنده تبریزه گل یئنیدان بارات قجاسیروس قابا

 ،کی ریمیشدئبیر یئرده اوالندا نئچه دفعه د ایله آرسالنگیلده ودماحم

ن آذربایجا و غربیین دییی بیلینمهدان یا هارادان گلهرانت ـ «علی»

وان فارس اوغالن ااو جاوالن  تشکیالتینین اصلی مسئوّالریندان

امنیّتی ین سربی آذربایجان تشکیالتینین کروکیبوتون غ توتوالندان سونرا
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ین یهز اورمامورالرا چکیب، وئرمیشدی. بارات بو نظردن اؤ

 قشکنجه آلتیندا چوخ آجیلیییولداشالری ا ،دیردی کیهسرینل

بو بیری طرفدن یولداشالرین بیر قهرمانالر کیمی  ،ر. اولجکیههچکم

 زق، اؤرانالومه قدر دایاؤشکنجه آلتیندا ایا ،ردی کیئدیتصوّر ا

تیندا یشکنجه آلگون ابههم ده گونلر. بارات جکآمالالریندان دفاع ائده

اوام د لهرللزامانیندا ای خبرلرین ائشیدیردی. شاهنیب و داغیالنالرین سی

نیب ، سییرمیش کیتیرباشینا نه اویونالر گبو رژیم ن آدامالرین تیرگ

لرین کنجهیشگیل اییه چیخیردیالر. باراتائشدن اؤلکهسونرا  داغیلیبـ

 لر.بادال ائشیدیردیی دالاولماسین سینهجهوحشی دهجهسیغماز دره الاغع

خ چو وزونؤلون اورتاسیندا هم ااونالر مرنده گلنده بارات چؤ

نون اؤزو ات. باریتلیچوخ امنده روردو، هم ؤخطر آلتیندا گ قآچی

یی جهیههبیله بیلماتلیقال بو راحلون اورتاسیندا کیمسه ؤچ ییئرین

سی تخمین ائده بیلمه یمّا اونون یئرینآیدی، ا تاخیالی راح باخیمدان

ان اوچون نقص زوؤا اولماماسینی نینیئری ققاچاهئچ اونون  احتیمالی و

الح اص ،روردو. باراتمن گؤبارات یئرین چوخ اَمّیتله عمو .ساییردی

 ایکریندن چیخارف ینداندا نه دورومدا اولماالرینیین زآرسالن ایله

تضییق تا آیری بیر بارا باسقیسی داماسینین گئری قال ینبیلمیردی. ایشلرین

له چوخلو زلریؤلرینده امرنده گلدیک گیل بو دفعهگؤستریردی. بارات

ه قوّه د نهیر داوچون المپ و ب قلیقشییو الی یئمهیئرـش و ی، بالپتیپالتار، 

 تیرمیشدیلر.چراغی گ
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گونده اوچ شیفت اوچون  قگیل ایشلری قاباغا سالمابارات

، ناهاردان آخشاما قدر و بح تئزدن ناهاراو. صیه قرار وئردیلرمهایشله

و ر. به قدیاون ایکی ساعاتدن کیزسک ساعاتان سونرا دشام نهایت

فنّی و  ده ن آغیر، همادباخیمونالرین ایشلری هم فیزیکی ـ اقدا آغیرلی

هم ده  نهایت و شرایطده یتلین چتین، خطرلی و مسئولباخیمداتکنیکی 

یون ؤالری گقرایلیب و مهتابی چهد نیکلرییرسقفین دمیر داونالر 

 هئچر بو ایشی اونال .ردیچوخ خطرلی بیر ایش سی دااباغالماوجالیغیندا 

غیندا وز متر اوجالیققدوـزککییون سؤگ ایمکانالر اولمادانبیر ایمنی 

لرده فیکری ئجهگ قارانلیقآلتیندا او  گیلی بو باسقینینبارات روردولر.ؤگ

. بو یدیا الرلی ماهنیسیرا اوخودوقالری خاطرهدان دینجلدن بیر باخیم

رین اونال ایلهو هر بیری رشید بهبودوفون اوخودوغو  ماهنیالرین چوخو

و بدی. ای الری، بعضیلری ده فارس ماهنیالراوالن ماهنیلری رهیخاط

 ،یدی کای ماهنی جافارسنین اوخودوخو «مرضیه»ی ده بیرماهنیالرین 

ده خود گمش نیمه شبان تنها   در میان صحرا »ایدی:  بو بیت ایچینده وار
 «دارمامشب در سر شوری »اوخودوغو  ینو یا پروین« را میجویم

االرا یالرین ایچینده درین رؤقارانلیقاونالری هم  ،دی کیای سینیماه

داها  یایشلرین ،وئریردی کیگوج اونالرا روحی ده آپاریب، هم 

 ره بیلسینلر.ؤگوجلو گ

 تاواندایندا یون قاتؤدا گز متر اوجالیقوققز یا دوککیگیل سبارات

دیغی بیر اامکاناتین اولمو ایمنی بیر نیّتی مبیر ا هئچلرین کیرددمیر 
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یله دلنده ا «بورغو»کلری یرددولر. اونالر دمیر روشرایطده ایشلرینی گؤر

لالرینا، اوزلری و باشالرینا اونالرین قو دمیردن قالخان چیرتالقالر

 قوخوسو ابابک ،له یاندیریردی کیئدا اققوز متر اوجالیقکولوب و دوتؤ

بیر هبایله بیر سیرا، قالرا دؤزوبدا او یانیقوئریردی. اونالر او اوجالی

یب، یلرینه باغالقالری دمیر دیرکرایمهتابی چ ییا گئدیب،یوخار

اون  ساعاتیردیالر. یالرین باغالققاپا قالرین سالیب،رایاونالرین چ

 سحره قدر ،خیلیبینندن سونرا داش کیمی یایکیده ایشدن دؤ

ایچینده  ونلوغونغاونالری بو یور ق. سحرلرده سویویاتیردیالر

  تیره بیلیردیلر.اوام گله دکیوخودان اویادیردی. اونالر چتینلی

ن. بیشیرسی رناها، گئدیب دی کیو ایستهزؤا مورادبو گون 

ی ماکارون ،سوغان ،آلماایدی. اونالرین یئر لری یوختگیلین اَبارات

آز  دیب،تئز گئ مورادیدی. ا لری وارئیر آیری شقدیومورتا و ها بئله بیر 

ر یشسین. اونال، ناهاری قویوب ببیر زاماندان سونرا اونالرا دئدی کی

 یشیریبسن؟نه ب دان سوروشدوالر:موراد

 یومورتا. ایلهماکارونی ـ 

انی ایله یومورته ماکارونی ئج، نسد دریندن گولوباَ  ایلهبارات 

 چالیشاندان سونرا ساعاتمّا اونالر نئچه آدیلر. ئد ؟الراو یشیرمکب

ئتیشنده یاختی دیلر. ناهار وکجئیهی ،الرینا داش دا قویولسالیدیققابا

، دولر کیرؤگیل گانی گتیردی، باراتمقابال مورادنی آچدیالر و سوفره

 ، یاغ و دوزالاونو یومورتا ،یشیریبب کیمیته هنی کاو ماکارونی
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. ربرک اولموشدوداش کیمی قاریشدیریبدیر. اونالرین ناهارالری 

ر. آج لناهاری کسسین ،یدی کیا میالز قیچابیئرینه  قاونالرا قاشی

ناهارا  کیمی اونو کسیب، «کرمه»قاالراق  ناچار اولدوقالری اوچون

 لردی.لرینه باشی سامانلی دا گویتاونالرین بو وضع باشالدیالر. یههئمی

ن ایکی نییشدیلر. مشدعلیدوزلتم ئمکشاما داها بیر یونگول ی

ی اونون تک قالماماس ، بعضا یدی کیا قوناغی وارزوندن یاشلی ؤا نفر

دا طین اورتاسین. اونالر حیلری گلیب اورادا قالیردیالراوچون گئجه

شامالرین  اوتوروب باشیندااونون  لرین یاخینلیغیندا اود یاندیریب،هلّیپ

اغیندا بیر شیطانی قابایشیغینین  وونلوْنین ده پیشییی آئییردیلر. مشدعلیی

 قری توتمالؤجوکبووا گؤره ییغیشان آلوْ  می گؤیه آتیلیب،موجود کی

کیب عله چش هردن گؤزلرییلماالرین ایچینده یردی. او بو آتیتهایس

اون بئش متره قدر  یالنیز قشیییردی. ایپاریلدا قدان دا آرتیولوْآ

ن یعلف و کیچیک حیوانالرـ، اوتقارانلیقگئدیردی. اوندان سونراسی 

یرلرینه بـبیر باشینا ییغیشماالری ونوآلوْ دی. اونالرین ای جوالنگاهی

دا قارانلیقالری واسا، حاونالری قویموردو کی گوج وئریب،

 لره گئتسین.کن درینلییهمؤرونگ

سینین ایچینده ییا چکیلمهسی و یوخارهرین سالآلْووبو 

بیر بؤجویو  هردنیردی. او ئدا قنین پیشیی شیطانی بیر بایراملیعلیمشد

ه سالیردی. بو یریهدان سونرا اونو ایچیرچخـرچیایکی خ توتوب،

یب یلردی. بو آتئدیتسیز اااونو راح وبلی اولهچینممحرکت باراتا چی
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ین بارات جویوؤب بؤیوکبیر  لرین ایچینده بیر دفعه پیشیکدوشمه

سی هچ سریخـرچیباشالدی. اونون خ یههئماونو ی یاخینلیغیندا توتوب،

یر. بو ایآغزی تورش اونون ،یردو کدن گؤهبیره بیلم ـبارات بیردننده گل

یشه ی بو ایهاونون اور ،ی کیئتدس احیدن تورشامانین ایچینده بیر

ینه. او شاما فهقاچدی سو طر یبهساخالیا بیلم وزونؤیب. ایبوالنمایا باشال

و  الرین ولوْ آ بیرلیکدهو بیر آز باش آغریال قایتاردی میشدی، اونو ئنه ی

 یتدی.یلیغینا قاقن اویناماغینین قونایپیشی

ی قاپی بیر باغل تاواندا مورادونلوغون ایچینده، غبیر گون بو یور

ورانی ا تیردی و چیخیبیوانی گنردوب اولحساس اونا  ؤروب،یئری گ

دی. یا وانالر وارینردفرقلی اؤلچولرده نئچه  بیر آچدی. اوراداگوجله 

 ،یدی کئه قالخاندان سونرا ددقاپیدان اوست وانال چیخیبینرد موراد

اونون  وبحسّاس اولگیل ده ر. باراتلییاوستونه چیخ تاوانینبورادان 

ندا نه نین یاریسیتدو گئجهجا دیرماشدیالر. او زامان دامین اوسندالیسی

 یزبیر ا لردنـ بؤجوکرؤونده نه بق ایدی. دامین اوستشییو ا قزل آچیگؤ

 رینهسهپ قارانلیقیه باخاندا دا علفدن. اوزانیب گؤـیدی، نه اوتا وار

ا او رودولر. اوندان سونرؤیده بوتون اولدوزالری گؤیئرینه، گ )تاوانین(

 ونده یاتماغا گئدیردیلر.اولدو اونالر هر گئجه دامین اوست بو ،اولدو

گیل هامیسی یاواش قاباغا گئدیردی. باراتـایشلر یاواش

ردیلر. اونالر گئجه اولدوزالرا ئدیس احیزلرین بیر غرور ایچینده اؤ

دامین استونده  ئتدیییی اتسفالتینی ایسآگوندوز گونون ایشیغی ق باخارا
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ده یردیالر. بارات اونیورسیتهاولدوزالری آرای ؤیلره باخیب،گ اوزانیب

بیر هبق بیرایادینا ساالرلیک داغچیلیق گونلرینی یی هفتهداغالرا گئتدی

 ستریردی: شمالق اونالین اوزوندن جهتلری گؤاولدوزالری آرایارا

لری، پروین آیی و کیچیک آیی مجموعه بؤیوک، یاولدوزالر

 لرر چاغی دان اولدوزو. اونالر گئجهسح نهایت، و )اولکر( سالخیمی

رین لؤجوکبماالری ز وورؤدال گاولدوزالرین دالبا اولدوزالرا باخارکن

ی. ییردسلرینه بنزههس ز وورماالرینینگؤ لدوزالرینسلری ده اوهس

ی یب، اؤزلرین یئرلونه حیران قالیلوبؤیوکناتین گیل کایبارات

 .بوراخیردیالرطبیعته  یریب،لریندن آیمصیبت

ین دا گوجو چوخ ناونون آغیرلیغی آرخسیندایینین یللزؤطبیعتین گ

یسی ستیئرین ای ین یاتدیغیبحه یاخین اونالروآغیر اولوردو. هر گون ص

ده  کدؤش ـان غیور هئچ ،اولوردو کی قوا ائله سویواهئدنده گآرتیق 

بیر  زاتدان ـلواردانااونالرین جانین قیزدیرمیردی. اونالر باشالرینا ش

شالرین قیزدیرمیردی. هر نه ایش او دا با ،ردیلر کیشئی چکی

ر یامان امانالچوخ ز مورادروردولر، سویوغون قاباغین آال بیلمیردیلر. گؤ

 ،ت بیلمیردیامّا بارآدا یاتیردی. قاییا گئدیب و اوتشاغآ لخیب، قایبیئد

 ؤزولمزدیا عشق و رمانتیک بیر دوشونجه،  ،قویسون کدلیلی یآدین

 ردو.رینین ایستیسیندن اوستون توتوهایچ سویوغو اولدوزالرین آلتیندا

 اطار گلیب،دا بیر قاون ایکی گئجه یاری ساعاتهر گئجه 

ن قوشالیغیندان نیقدا جادهبلکه ایکی یوز متر قابا ،خانانین قاباغینداالقسال
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 ئدیردی.ینه گیلفایا و اورادان سویتلر بیرلیومیر یولوندان جهئچن دک

ک بیر موزی سیهس توک ـتاک»دوزنلی گلن »دان گلن قارین اوزاقاط

 دانسینیهم ده گئجه یار سلنیردی،ههم موسیقی کیمی سکیمی اونالرا 

ب و ایییه قویمیدن ائشاؤلکهالرین قیاآ کیمیه یایندی خبر وئریردی.

 ینییلیریتلر بئسویگیل ی اولمایان باراتلردن بیر خبرؤلکها کائشی

تمدّن یئری بیلیردیلر. اونالر  ، عدالت وق، آزادلینی()شوروی

 «فاضلهه مدین»سی و ؤلکهفینی آرزوالر اهلفانین او طروو جنیرالرین سی

الر. اونالر بو یردیییتانکیمی ه کلؤ، اورانی سوسیالیستی بیر ایببیل

 اعاتسطاری آرزوالر ائوینه گئدن قطار بیلیردیلر. بارات هر گئجه اق

لرینه رک، اونون کوپهسینه دوزهاطارین گلمهزون بو قؤده گاون ایکی

سافر وده م سینئچه مّا بیرآلر یوک آپاریردیالر، باخیردی. بوتون کوپه

نده لرین ایچییشیغیندا کوپهطارین اادان ققاوزا ردی. باراتییداشی

و ین اوستؤروردو. دامرلری گیسافواوالن م زئتهیا ق ،تابیلینده کاوتوران اَ

و اولدوزالر  اوزوبیئردن  دا یا ،نیاسیناوآرزوالر د خیمداناونو هر با

ینا غون جاننعمت اوچون سحرین سویو بؤیوکآراسینا آپاریردی. بو 

 آلیردی.

ن اوچو هندس ایشه باش وورماقوم ارتچیظنسونوندا نین هفته

یب و باغالن ینالرقرایبوتون مهتابی چلونا باخاندا اگلمیشدی. او س

 ،اونالرین دا اورکلری سئویندی سیندن راضی اولدو.چکیلمه نیلرلوله

بیر مقدار ون سی اوچاباغا گئتمهق ینپورت یازیب و ایشابلکه اونالر بیر ر
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الرین ایشلرین دوکانکه ئئنه ده ییاونالر  هم دهآلسینالر. پول 

یشین قاباغا اونالر ا .قدار پول آال بیلسینلریم و اورادان دا بیر رسینالتامامال

 ین آدینا پولمورادالر ایشینه دوکانهم یکه ـ سیله ایکی گئتمه

 وه مرندین ایشینآنالشما یازیالن  سدین آدینااَ ده، هم میشدیلرایسته

ا ورادموچون. بو پولدان سی اولمهرؤچوخون گ ن تقریبا ًُسالونون ایشینی

 قجادان ائولنمکقابا ونین چوخونیز پایؤاو ا کیچون آز چاتاجاقدی،

ز آراالریندا ؤا ر. اونالر پولو آالندان سونراپارمیشدیآاوچون آلیب 

لدوزا بیری میانا و او بیری سو موراد یلهاسد اَ شدن سونرالوؤلدولر، بو بؤب

و یئنه ده تبریزده تک باشینا قالدی. اندولر. بارات ؤدساری ز ائولرینه ؤا

 ،ردو کیروؤگ ین آخیرا قاالن ایشلرینیالردوکانکه ئباشینا یدا تک

 .ل وئره بیلسینتحوی لیکنجی دفعهیده آخیرکو بوتونلو بلکه قورتارسین

 لهیا وغالنا جاسیم آدلی بیرنین هرهؤایله زتبریزده نیگار  آرادابو 

دان تبریز اقج.  قاباائدیردیلرگل  ـگئتقدیم یولداشالریندان  ائولنمیش

 دّییجن یپیشگام دوستالری «پری»ان اونالرین سینده اوخویاونیورسیته

ی یدا چالیشقان و تانینمیش فدا« میجاس»یلیردی. ییرنجیلردن ساؤا

فابریکاسیندا  قاییرمایناو دا تبریزین ماش دان ایدی.رسولچوال

غایات موده ائوده اونالرین کیچیک اوغالنالریندان  «پری»چالیشیردی. 

س حیبارات  ندهدگیل اونالرین ائولرینه گئـ ایکی دفعه باراتبیر اولودو.

. دندیرهامیسی سولچو فدائیلر نیناونالرین یولداشالری ،کی رشدیئتمیا

تی رسا، بلکه امنیّ؟ اگر واردیربونالرین تشکیالتالری یوخدودن نه
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کیالتا ، تشمیردیلر کیئتگیلدن دعوت ار باراتره اونالؤره گسببل

بیلن  اوال وزونؤ، اوبقوی قبارات همیشه قاپیالری آچیسینالر. قاتیل

ولوب ـ ا ینتشکیالت آنجاق روردو.تشکیالتین یاخینلیغیندا گؤ

میش طعمه نبلکه تشکیالت باراتی بیر  تانی یردی.له بیلمیباولماماسینی 

اونو  ؤرهگبونا ما احتیمالی وار. تئز توتول ـ جگئ ،روردو کیؤکیمی گ

ینه سبب اوال سمهده خطره ساال بیل ناو بیریلری ییداخیل اتمه تشکیالتا

 ییندن چکینیردی..جهبیله

تلیغی اناراح رقداونالر یایین آخیر آیینا گیرمیشدیلر. نیگار بیر 

 باش گیجلمه و بوالنماسیندان سونرای، رغایدی. آخیردا باش آ وار

 ق داه اوشابلک لوباو بویلو ،اولدو کی دارحکیمه گئتدی. او سونرا خبر

 .ن اولسون. اونالر چتین بیر شرایطله قارشیالشمیشدیالرفالـآی یاریم

ا دسیروس ، قبیر ایل بوندان قابا هله، الحاص ایله آرسالن یئنیجه

هر  وننزوین اؤبارات لدیر.ییین ایش دورومو معلوم دئتوتولوب. بارات

چه آی زو نئنیگارین اؤ .ایدی احتمالی وارتوتولوب زیندانا دوشمه گون 

نئچه آی اورادا چالیشیردی. اوشاق حاققیندا تئزلیکله بیر قرار بوردا، 

 لی ایدیلر.وئرمه

م هنیگارا بوراخدی،  نیوظیفهقراری وئرمکده اساس بارات بو 

نی اونا فیکریز ؤبارات اایله مصلحتلشسین.   «پری» ،دی کیئاونا دده 

لرینه هعایلز ؤا ینبیر آیری نفر باخیمدان هئچاونالر بیلدیردی کی، 

 لری ده یوخچهدفتر« کوپن» هلهاونالین یلماسی شرایطینده دئییللر. آرتیر
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او  ،ردی کیئدیس احیدانیشیغیندان  . بارات نیگارین باخیشیندان وایدی

آن الر هر اون ،نیگار دا بیلیردی کی مّاییر. آماق ایستهبو اوشاغی ساخال

 الی و واریمبیر  هئچاونالرین اییرالر. ولما قورخوسونو یاشتوتن یبارات

 یلهاده نیگار پری آغیر بیر شرایطاونا دایانسینالر.  ،کیایدی  یوخ

. بارات بیر پرستارین یانینا گئتدیلرائدن  «کورتاژ»ائوینده  کدهبیرلی

 یلرینلمهگ بیرلیکده سونرا ساعاتگئدیب، نئچه  کدهاونالرین بیرلی

. پاریلمیشدیقولوم ؤبیر بجانیندان  سانکی ؤنندهنیگار بو دفعه د ردو.ؤگ

اونون غالدی. بارات آ. آخشام چوخلو ایدی ی ده دولویهاونون اور

 منطیقلی اولدوغونو آچیقالماغا چالیشیردی. وئردییی قرارین داها

تصادی اق باراتی و اونون بو ز قانع اولدوغو اوچونآر قدنیگار بیر 

منیّتی خطرلریندن آسیلی اوالن بو ، سیاسی دوروم و اقوللیوخسو

بیر نین بارات نیگارین اخالقی ده مسئول بیلیردی.هلمساشرایطه گؤره بو 

 دیریشیاخ هله. رولموشدوا نسبت نگران ااون ؤروب،سینی گمهییشهد آز

بو  ردی.چالیشماغا صرف ائتمیایش یئرینده واختینی نیگار بوتون  ،کی

بت اونون ، باراتا نس، نیگارا آغیر بیر روحی ضربه اولوبهمساله عمومیّتل

زویله ؤیاراتدی. بو آغیر ناراحتلیغی نیگار اقارا بیر نقطه ده ینده یهاور

 یردی.ییداش

تکجه ا دقآرتیرماایلیشکیلرینی  ایله «میجاس»و  «پری»بارات 

ردو، بلکه ومآلماسینی دوشون ینیگارین روحی ناراحتلیغینین قاباغین

نی ارات بو مسالهدی. بچالیشیر دا ارتباط باغالماغاایله  تبریزین تشکیالتی
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دن یطهه، ضابدا دا رابطتشکیالتسیاسی دّی یج ،کی رمیشدیئتبه اوده تجر

یر. یهشلایدا یندا الرسولچو تشکیالت حتّا ق،آرتیداها قانوندان(  )قایدا ـ

 هئچ، بئله ولساا بیر تشکیالتده اولوب قاالن زتبری ،اونالر بیلیردیلر کی

وخوب رایا سآ یزلرینؤا زوؤره اونالرین اؤاونالری تانیمیر. بونا گ بیری

 یردیلر.یتهایس قو تانیتدیرما

گئدیردی و یوخاریدا ائو هردن  «سونا» هبو آغیر گونلرد

ئو ا دوغروسو،یردی. یاوینا قیزیالونونال یاشید اوالن انین یبیاحص

اق منی یوخاریدا اونون قیزیال اویناو سونا می گلیرینین خانیبیصاح

 نیگارن ده اوالاو زامانالر ائواو دا داریخماسین. اوچون آپاریردی کی، 

ییا ارسونا یوخ بیر گون لرینه مشغول اولوردو.دا ائوین ایششاغیآ هردن

لردن یلّهمی پینین خانیبیائو صاح ،ردولر کیؤنیگار گ ایلهبارات نده دگئ

یر. سونانین رنگی تیریا گشاغییشیب، آلیندن یاپنین اَییا گلیر و سوناشاغآ

ونون سی چیخمیر. اهس هئچمّا آ ،ّدتله توتقونوبیآغاریب و ش قپاپآآغ

 م یاخیلیبدیر.ئریکونه آغ بیر لینین اوستاو بیری اَ

ای چ لیاونون اَ ،دی کیئیا دوشندن سونرا بارات گیله دیشاغآ

سونانی  میینین خانیبیئو صاحشیب. ایوالورا یاپ بؤیوک دیکلریدمله

اندا ینه باخلسونانین اَایله نیگار یا گئتدی. بارات یزو یوخارؤا بوراخیب،

الیب و ایچی قابار چ بؤیوکدان قیانی دالیسیبوتون لینین اَ ،ردولر کیؤگ

 ،کی رتیرمیشدییازیق اوشاغین باشینا نه ایش گ ایدی. ودولسو ایله 

نا الرییباغر قالرینا آلیب،آغالمیردی. اونو قوجا هادان داقورخو قاوشا
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ه یدّتلرنگی نورمال اولوب و ش قالرین بوزوب،باساندان سونرا دودا

س یغیر عادی بیر حگیلده او آرواد ایله باغلی آغالماغا باشالدی. بارات

رین ده بو اوالیال. بلکه غا قرار وئردیلرامدن چیخاو ائو یاراندیغی اوچون

 یبیر داها ائولرین ،یدی کیا میسونرا اونالرا الز یارانماسیندان

بیر آیری  سیندهنطقهم« زعفرانیّه»بیر داها  قیشسینلر. اونالر آختارارایهد

یدی. ا گئنیش داهامّا اوّلکیندن ، او دا زیرزمی ایدی، آائو تاپدیالر کی

ایدیلر.  منیاآغا و خ قانلی، محّبتلی و ایستییاشلیاورتابلری ده یائو صاح

بارت  کیشیلری چوخ دانیشیردی. ،کی ایدی عیبلری بو یالنیزاونالرین 

 سین.وئرمه توتوق، اونا دی کیای لیامچالیشیالنیز دا 

 ،لر باشالمامیشدان هم مرندینکی، مدرسهگیل گلمیشدیلر موراد

ما بو ایش آ تحویل وئرسینلر. ن ایشینی قورتاریبالریدوکانکه ئیده هم 

ینده راونالر بلکه ایکی آیا قدر مرندین ایشل دی.جکاوزانیب، پاییزا چکه

اغینا قدر اوت ولسیملرین چکیب، کونتر اورانین بوتون سا ایدیلر،چالیش

ات الری باغالنمیشدی. باریراقآپارمیشدیالر. بوتون هر بیر یئرین چ

 دااو  ،ی کیددان ایستهیمجاس»اوچون ناچار  قاولما آرخایینایشدن 

الکتریک  صاصیاخت ینمیجاسگیلین ایشلرینه بیر باخسین. گلیب، بارات

ی بیلیردی. بیر گون گیلدن داها یاخشراتاولدوغو اوچون هر حالدا با

خانایا قاللسامرنده  یاریم گونون عرضیندهایکیسی  ـ میجاس ایلهبارات 

، اونون یئتدا تصدیق باخاندان سونراه اونالرین ایشلرین یمگلدیلر  و جاس

 فیکرینجه، ایشلرینده چاتیشمازلیق گؤرونموردو.
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گیل بوتون سیملری چکیب و باراتدّت سونرا وبوندان بیر م

سیملر  کئچنلردن ، لولهردولر کیؤگکن تیریروتاغینا گا لکونترو

اشقا ق و بلر. اونالر یاغالمارلرده یئرلشمیگئده چوخالیر و لولهـگئت

یب و ئچیرلرین ایچیندن کینلیکله لولهال سیملری چتیولالرال چالیشماق

اتصال  بیر یئردن سیملر ،ئچیردی کیین ذهنیندن کبارات تیردیلر.گ

رینده پاییزا . بو گونلرین بیبیلر یارانا بیر حادیثهه دورومدا نئجئتسه، بو ا

رصتی ول فگیبارات تبریزه گلدیلر. کگیل نئچه گونلوودماحم یاخین

 مرنده آپاردیالر.ـ ایش یئرینه  ودو، ماحمبیلیبغنیمت 

لونه گئدیب مرندین چؤ هامیسی ـ ، بارات و ماحمدمورادسد، اَ

الرین قوناقالری اولدوغو اوچون یاخشی بیر اون .شالدیالرو ایشلرینه با

ونالرین ا ود سیملرین وضعیتین گؤرندهیشیرمیشدیلر. ماحمشوربا دا ب

دان ارانماسیناحتیمالینین ی یرلشمهق باپیشارایـ بیرینه قیزیشیب و بیر

 سیرایا نئچه بیر سیرا سیملردن آزالدیب، کی، دیئاونالرا د دانیشدی و

. باشالدی اماغتاو سیملری آزالمالیدیر. آپاریل ایشیقبیر جوت سیملردن 

ه دتدی، هم عتمادالرین ایشلرینه چوخالگیلین ابو ایش هم بارات

 .رایشلرینین داها خطری یوخدو ،کی ردیبیلدی

. شامی ق ایدید اورادا اونالرین اوچونه قوناونی ماحمگئجه

 سالیب، ریدؤشکلـانغیور ئیندن سونرا اونالر دامین اوستونه چیخیب،ی

دن لفایا گئوج کی،یدی اسده هوالغی سبارات ق یاتماغا باشالدیالر.

 میدلروسی بیر الیالی کیمی گلیب، اونو آرزوالر و اهقاطارین س
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اریمچیلیق سین یهینده سیاالر ایچؤئوینه آپارسین. او بو ریاسینداکی ارؤ

 اوخویوردو. یسینماهنی« قآیریلی»رشید بهبوداون  اوجالدیب،

ئچ هونده قورو یئرده دام اوستد وماحم ،ردو کیؤبارات سونرا گ

 ولوردولر، آمّا، گشیبیدان جنلرینهکنین درینلییاتا بیلمیر. اونالر گئجه

 ایتهود یاتا بیلمیردی. نماحم ینده دهق ایستهدوغرودان یاتما

سد، بیر اَبهباخا، بیرـلرینه باخاؤیلرین درینلیکاولدوزالرین آلتیندا گ

ویاناندا ا نین یاریسیندا باراتیوخویا گئتدیلر. گئجه مورادارات و ب

یه مهقدان تیترهسویوده هم  ،د هم یئرده یاتا بیلمیروماحم ،ردو کیؤگ

دی بئله، سایدا اول قدوشوب. اونالر بو هاوایا آلیشمیشدیالر و یاریمچیلی

د یاریم وده ماحم، اوزون گئجهردولر کیؤلری یاتا بیلیردیلر. گگئجه

 خوسوزلوقیوو  قبحه قدر سویوو، بلکه صهئچیب یهیاتا بیلم دا ساعات

کی او  قالیب. یاخشی قاویایشکنجه چکیب سیندن اهس ؤجوکب ـرؤو ب

 دی اورادا.ای سیبیرینجی و سونونجو گئجه نودوماحم

 بودوشون شئی حاققیندابارات بو ایشلرین ایچینده بیر 

کری یبیر ف هئچنونال باغلی میشدی و اوگلمهذهنینه  و میشرمهؤگ

ارات . برداورانمشدی ایلهبیر یول کار پئشه یاولمادان چوخ ساده و غیر

اونون  و« سیلمهل چکیئکاب»اغینین وتا کونترول ،بیلمیردی کی

ینین غاوتا کونترولع بیر ایشده ایاو صن .قه باغالناجائجن «الریاترمین»

نی آیری او سیملرین باشی .رمیشدیؤرمهگ یایشین باغالما یرینالترمینال

لالرین اغیندا ترمینوتاا کونترول ق، یئرده اوزادیب،باغالیارا هلرئلکاب
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یس هندور میتیرمیشدی. بیر گون بو ایشلرین اورتاسیندا ناظقاباغینا گ

، یبکاغینا باش چوتا لوکونتراوچون اورایا گلنده  ایشلره باش چکمک

 ـ بریدیاَ باراتی ،ز دئدی کیؤس بیر کلمهتکجه گلیب و باراتا 

اغینا وتا کونترول ،کیر دیباغیالر نهبو تومان» ،دی کیئقیزارتدی. او د

گیلین اراتب کونترول اوتاغی ر کی،بیلمیشدیاو آرتیق «. ؟یبسینیزآپار

یز وتاغیال سیزین ایشاکونترول داها : »دیدئنوب ؤیل، اونا دیایشی دئ

بیری  لشدیلر و اولر یونگوقدرفدن بیر گیل بیر طبارات«. اولماسین

ا اونالرین ایشلری آزاالندان سونرا قورتارماغیلدیلر. اسکطرفدن اوتانیب 

دا مانتیک اولدوزالر آلتینولون اورتاسیندا رؤیاخینالشیردی. بارات چ

نیندن اونون ذههردن ده دوشونوردو.  غییازماؤیاالرا گئدیب، ر

گلیب سونرا  ،ده باسدیریردی کییازیب بیر یئرنئچه صفحه ئچنلری ک

ن ایچینده آختاراندا اونالریلرینین سونرا وسیلهتوپالسین.  تاپیب

 ایتیریردی. ی دهلرینبعضیلرین تاپیب، بعضی

 تحویل وئریلدی. اونالر آخیر سونداالرین ایشلری دوکانکه ئی

ندن سونرا تحویل وئر ونپورتواده ر ایشلرین بوتونو  راپورتالرین یازیب

یبالر. اونالرین اوچونه ده بیر ایشچی قدر یچوخ دا قازانما ،ردولر کیؤگ

بو ایشی  دنهرمکمه ایشین گؤچرلرینده سیم ومؤ. اونالر عرپارا قالمیشدی

 ا باشالمالیاغ. اونالر مرندین ایشلرین قورتارمرتارمیشدیالریب قویباشال

، چونکی دیلرای لیداها گئتمه موراد ایله. بو ایشلر اوچون ده بارات ایدیلر

ه یدوغو اوچون آرتیق مدرسهعّلم اولوسد مو اَ رلر باشالمیشدیمدرسه
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نین پولونو دوالبی دان بیر بوزقسد بوتون یایی چالیشمادی. اَ ای لیگئتمه

یری طرفدن ب ولر باشالمیشدی، امیشدیر. بیر طرفدن مدرسهتوپالیا بیل

 موراد ایلهبارات اوچون اولدوغو  یوردو. گونلر قیساویسوْ هاواالر آرتیق

دامین  چئدان هقلری سویوگئجهداها . اونالر ایدیلر ایشی تئز قورتارمالی

 .غینیردیالرسیاقالرینا وتز کیچیک اتونده یاتا بیلمیردیلر. اونالر اؤاس

اوچ یاش ـن بلکه ایکینده گئدنده اونالرداگیل مربو دفعه بارات

یه چکمه لرینیلئاغینین کابوتا کونترولوان اایکی جن اوال کیچیک

وارین چکمه و دیقدر خط بو ایش نه  ،ردو کیؤ. بارات گباشالمیشدیالر

وزمه ئل دزل و مخصوص کابؤا شکیلده دوزنلیری ئللاوستونده کاب

 لری کیمیؤردکلرین سویا گئتمها قوشا اوالراق لر ایلهشکلینده وسیله

رین باشالری لئلبوتون کابگئدیردیلر. ایله قوشا  بیری ـبیرلی و ماظین

وتون باغالنیردی. آخیردا دا ب ایلهر لالترمیناکیچیک سیملره مخصوص 

 فرقلیالیندا ترمین کونترولگئدیردی.  ارمینالینئت کونترولر للئکاب

ینین هر رمینالئیدی. فرمان تا سیستمی وار کونترول آیریجاملره ؤلوب

ونالر ایشلرین یدی. اا زل فیوزالری وارؤامخصوص و  لومونونؤب

 ایله «تومان باغی»روردولر. بارات بو زمان ؤگی ایله قّتید کیلسیهندوم

 دو. رورؤنین فرقینی گئل چکمهینا کابکونترول اوتاغدوزگون 

اونالر ایشلرین  گیل مرنده گئدنده داها آز قالیردیالر.بارات

 ی،ردولر کؤنی گیئنه سیمان چکن کیشیبیر گون  ؤرندهآخیرالرین گ

ؤرمک اوچون گلمیشدی. ایشلری گ قدر یاریمچیلیقبیر داها بیر 
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 بیر داها دهننؤدن درلر. اونالر تبریزلیدیؤنمهئنه ده تبریزه دیگیل بارات

 یراساونالرین بیر  بیر ده. ریوخدو «ل چکنلرئکاب» ،ردولر کیؤگ

و  بیاونالری اوخالیاولماسی نین ر. بو مسالهابزارالریندان دا یوخدو

 رسینالر. چکنلر اونالرین وسایلین آپا سیماو بیری  ،نا بیلمیردیلر کیاینا

ر اونال ،کی ایدی یدی و او دا بوا بیر آیری بیر شئی ده وار حالداهر 

نا ونین سونی قورتارمیشدیالر. بو مرحلهرینلالمیناوتاغینین ترا کونترول

آز ا نگیل ده ایشلرینین سونو، باراتلی اولوردو کیبل قدانچاتما

 الر.ریلقا

ینا یادالر قگیلین باشالری بیر آز خلوت اوالندا آرتیبارات

ر. الرنداندادییز ،الح توتولوبا، سیروس و صآرسالن ،دوشوردو کی

خیردی. یه چییائشدهشتلی خبرلر  حاققیندالر یشکنجهندانالردان ایز

کنجه آلتیندا شیا تشکیالتیندان توتوالنالر« سیاتوده پارتی»سولدوزون 

چیلر بیر ودهتمیشدیلر. تآبیرچیلیقالر تؤرهچوخ پیس بیسیناندان سونرا 

ری غیر بشسینه رژیمین اورتا قرنلره عاید وحشیجه میطرفدن حاک

 یتز شخصّ ؤاو بیری طرفدن ا ،عمللری انسانالری سیندیرما لرلهشیوه

دایانا  ینداتلرینین تاثیری آلتئوریک دوشونجهسونوندا  چاتیشمازلیغی و

چوخ  ندانالردایز ب،ییب سینمیشدیالر. اونالر بورادا دایانماییهمبیل

 . گؤرموشدولر رلاورک بوالنمالی عمل

، قزونو دوزگون قالماؤ، اؤروبده بونالری گبارات ائشیک

تلی یّولسق مکرین آیدینالشدیرمایو ف قاولما سیدایانیشما گؤسترگه
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اب ذیشکنجه آلتیندا عالردا اقاتده یولداشالرین دوسبیر روردو. ؤگ

 ،. اونالرردیسئزه بیلیدا  اونالرین سینماسینی ئدیب،تجسّم ا یلرینگؤرمه

ینی سین بوتون کروکیهر بیر شیئی و تشکیالت «تهرانلی علی»

ر. بارات قورویوب، دانسینال ،بیر شیئی قالمیردی کی قالیاندان سونراآچی

 یدی.افکرینده لماغین اوموغایات و  زونو دوزگون قوروماغیناؤ

ن و الریدوکانکه ئی یالنیزین ایشلری آزالمیشدی. او بارات

وا ایدی. اوندان سونرا هاسینده ک مرحلهحویل وئرممرندین ایشلرین ت

گئدیردی. آیالر سیم چکمه ایشیندن خبر ا ساری ویوب و قیشیسوْ

 قامآیری بیر ایش آرا زونهؤده بارات ادی. او بیری طرفدن قاولمایاجا

یر آز دا ین بچالیشیردی و بارات هلهدی. نیگار ای نده اولمالییمجبورّیت

اسد،  یدی.ا پاراسی وار پولو و  کی ایشلریندن آرتیریمقاولسایدی، قابا

 ـ کتابز آراالریندا حساب ؤاارات ایشلری تحویل وئریب و ب موراد

ایدیلر. داها آیالر اونالرین  لیؤنمهز شهرلرینه دؤسی اائدندن سونرا، هره

وشلری رکلری اوال بیلمزدی. اونالرین گؤسینده ایش بیرلیایش زمینه

 بیلردی. ائدهوام ازامان د ـنزاما

یل ودگ، ماحمسوالری گلدی. دوغروگیلین بیر داها قوناقبارات

ده ق گلمهبو قونا گلمیشدیلر. قبارات گیله قونا بیر داها اورمّیه یولوندا

فعه تبریزه ایلکین د بیرینجی و  گیلینودماحم ،ردولر کیؤگیل گبارات

زین چالیشقان تشکیالتی سولچوالری ایله لریندن، تبریگلدیک

یشقان تبریزین چال ،ردولر کیؤ. اونالر بیر داها گرواردی ایلیشکیلری
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تی، نییجان کولتورو، مدآذربا هم دهت یولداشالری سولچو تشکیال

 سینده و اونالریساحه اویون هاواالری نهایتسی و ادبّیاتی، موسیقی

ه گیل دودماحم دهساحهالر. بو رال چالیشیقمارا یوکسلتمکده چوخ

اوچ »له گیده اوالندا باراتزتبری اوچ گونـدورمامیشدیالر. اونالر ایکی

یلر. دیرت بلکه اونا یاخین اویون حرکتی اؤهاواسیال «وزقبیر  ،بادام

 دان دویموردوالر.ق، اوینامادوشوب لینه سوژهگیلین اَبارات

ی کگیلی تبریزدهاراتگیل بدوده نه ماحمشرایط بو آغیر

اونالرا  یب ویاونو ایستهگیل ئدیردی، نه باراتیولداشالریال تانیش ا

 «م اولدوغو قدریزال»وئرمک، ـبیلگی آلیب  داموارد  لیکلهئله. بلریدئییرد

 قاوالرا ق، قاچاقبیرینجی دفعه اوالراد واورتایا گلیردی. ماحم ندهاصلی

او بیری  و دان چیخیبریندن ایراننیرالیس)شوروی( ی یلر بیرلیئتسوی

 وخلوچ ،یلر کیدئد. اونالر و اورتایا آتدیزونؤسطرفه گئتمک 

 بارات .سیناییرالریکری و اونالر دا بو ف یولداشالر بو یولدان گئدیب

 ،دیسی اولمامیشایلیشکیتشکیالت  کنایکی ایل تبریزده اوالر

اونالر  جاالشدیرمامیشدیر. اونو اونالرا ،اولسایدی دا نودوماحم

بارات قالیب  لههره بیلمزدیلر. ؤتشکیالت تانیشلیغی طریقیله بو ایشی گ

 ؤنوبد شکیالتت، کی وظیفه بیلیردی بیر زونهؤا دایانماغی و کیشیلیکله

ا، قاالن باشینا چیخسؤزو تکاو ا تشکیالتالندیرسین. یئنیدناونالری 

 واب وئره بیلر.ااونالرا  نه ج یولداشالرینین اوزونه نئجه باخیب،
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وانالر اج تکجه ی،یدی کا خبری وار بوندان دابارات 

ـ  یرلر، اولوبتمجه گئیخار دان چیخیبق، ایرانقاچارا عسگرلیکدن

اقلّیت «، «ارپیک»خصوصا  بیر سیراسیقاالن تانینمیش یولداشالریندان 

لریندن اوالنالرین چوخو ایرانی ترک «موجاهید خلق»و  «فدائیلری

لره کئچیرلر. بارات بو مسالهشرقی آلمان طریقیله غربی آلمانا  ائدیب

دن اونون ، نهیردی کییقیناماغا باشال وزونؤا ئدیب و دوشونندهکر ایف

مک ؤکماق اوچون دان چیخقارداشالری کیچیک قارداشینا ایران

لدن ا اَقاالندعسگرلیکدن  یایکی آ ـاو جانینی بیر ی،دیلر کئتمها

نده بیر سینی هر ایل آبان آیینین ایگیرمیسییره. او قارداشینین خاطلروئردی

 . یردییلریله یاشایرهخاطاونو آناراق  ئدیب،زویله خلوت اؤا ساعات

ا دنیگارین قارداشی سعیدین حالی داها  اونالر گئدندن سونرا

نین ون جااون قیالرایایرابالشیردی. اونون جانیندا سرطان سلّوالری اخ

، او حیاتینا کی رمالی ایدیلقان وور یئنیر گون یردیلر. اونون جانینا هئیی

هایت بو نایکی آیدان سونرا اونالر  ـبیلسین. بیر ائدهوام اد قیاریمچیلی

مرو ؤع داها اونون آیالر یوخ، بلکه گونلر ،میشدیلر کیگلیه نتیجه

، سعید ردیدفعه ده اولمالیسون  ، گلیبکی رقالیب. نیگارا خبر گلمیشدی

 ر. دیلای لیگیل بیر داها سولدوزا گئتمه. باراتسونروشؤگ ایله

ی یمهق، سولدوزا گئتبارات تبریزه گلندن بیرینجی دفعه اوالرا

ون ایچینده اوتوبوسعایله کیمی اوچو ئنه ده یدوشونوردو. اونالر 

اورادا بیر  بارات ونوردولر. اورایا یئتیشندن سونرای دوشیسولدوزا گئتمه
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 قسونا بیر نئچه گون آرتی ایلهمّا نیگار آ، ققالمایاجا قگوندن آرتی

کی کیمی سولدوزا یئتیرنده ائشیکده بارات همیشه الر.قدیقاالجا

گیردی. ه یریهئنیب، تئز ایچدوالنمیردی. او ماشینال نیگارگیلین قاپسیندا ا

ولرینه اونالرین ائ ،لی اولدو کیلدان بصداـسهیه گیرنده سیرهاونالر ایچ

 یوخ دان خبرق قارشیالماشادلیقال کی کیمیآما همیشهگلدی،  ققونا

 یسانک. قارشیالدیالرچوخ نورمال  ایدی. اونالرین ائولرینده اونالری

ونرا چیخاندان سه لردن اوستیلّهلر. پییبهاونالر آیری بیر شهردن گلم

 یدی. ا هامی اورادا ،اغا گیردیلر کیومومی اوتنوب و عؤاونالر ساغا د

روح  آرتیقروشدولر. نیگارین آناسیندا ؤگیل هامیال گبارات

رینه زلؤا یالری و او بیری قارداشالری آرتیق. اونون باجرقالمامیشدی

 وخچـسعیدی چوخاوزلرینه گولوش گلسین.  ،اجازه وئریردیلر کی

 .دیئدخوش گلدین  ابونالرییب ومسهبیر آز گولدا  آتاسیین هایست

. راتمیشدیدا یقاوتخبر آلدیالر. سعید او بیری ا یاغینوتاونالر سعیدین ا

 یلر.وتاغینا کئچدسعیدین ااوالن کی لرین ساغ طرفیندهیلّهاونالر پ

یه یرهاونالر ایچ .ردولرؤگاوزانیقلی  اونالر سعیدی یئرده

خبر آلدیالر. اونالر سعیدی  یحالین ییب،سلههسعیدی س، یبگیر

ب، یوئرگوج زونه ؤردیالر. سعید ده ایآلقیشالی کی کیمیهمیشه

 اونالر سعیدین سالمالشدی.ل وئریب بونالرال اَ  یئریندن قالخیب،

 ،له نظره گلیردی کیئردولر. اؤگ یالماسینقآری دهجهدرهقورخونج 

 ادآنبو یب. یت قالمابدنینده اَ شیب ویلرینه یاپکسعیدین دریسی سومو
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لیردی. گآغریندان ، قوخوسو اوالیالر یارانیردیساسینده نه دهسعیدین مع

دا  اولماسی سیزقشییو ا بؤیوکسبت چوخ ینین باشینا نگؤزلریاونون 

نوب ؤا دیه آناسینئدـئیهسعید یامان د آندااونالری قورخویا سالیردی. بو 

کیمی  اولدوغو حرکتیندن معلومیرلر. تیرمگ سوه ییاونا ن ،دی کیئد

 ناسینینآ سی ایله راضیالشمیشونیادان گئتمهدان اوغلونون بو دقجاقابا

 سرین سو قدانیشارا یاواشکیمی طیب باجیسی بیر  اونا یاخینالشیب،

یقه سونا بیر نئچه دق ایلهوئردی. سونرا سعید بیر داها اوزاندی. نیگار 

 یخدی.یه چیدان ائشقاوتیله اااورادا دایاندیالر، بارات بیر بهانه  قآرتی

امی و یدی. یاشیانمالی ااد گیلدهآتاسیقایین ساعاتبارات نئچه 

نده اونالرین ائولریاوالن بارات  دّی و سیاسی بیر یاشامیداورانیشی ج

ه ده ئجهر ن ئتمیردی. اونالر نهایتس احی عادی داورانیشدان راحاتلیق

هاوا  یتنها یشا بیلردیلر.اوچون هر قاپیدان دان ساعات، نئچه رمالیدیاول

ه یسونرا هاوانین قارانلیغینا قدر اونالرین ائویندن ائشی الشدی.قارانلیق

دا او انلیققار سین.تز ائولرینه گئؤهاوانین قارانلیغیندا اکی، چیخمادی 

، ارساولمالیدیاوچون ده آلماق سولدوزون هاواسینی قرار وئردی کی، 

یا یشاغآین باشتانییان بارات ری لالدالدا یو ز ائولرینه پیادا گئتسین.ؤا

ه لکس ئچه کی،ولرینه گئتدی ئدورومدا ا قیافه و بیر ق تانینمازساالرا

تسین. گئساغالم ز ائولرینه ؤا اولوب قارشیالشماسین و هر کسدن اوزاق

 ز ائولرینه چاتدی.دا بارات اؤقارانلیق
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 قارداشیال ن کیچیکآتاسی، آناسی و اَؤز ائولرینده بارات ا

دین ق، سعیاوالرا ایلکهر قاپیدان دانیشماغا باشالدی. او  بیرلیکده

نئچه رینده اوزهخانایا گئدیب و یینی و اونون نئچه خستهلیسرطان خسته

ایله  سییئنه ده سرطانین اونا غالب گلمه و سوندا ین آپاریلماسیعمّلیات

ین او بیری ده بونالرین یاشامالری و باراترا تبریزسون ،باغلی

دا بارات  لریندن دانیشیردیالر.عایلهقارداشالری و اونالرین 

. یکی یاشامالریندان دانیشیردلین سولدوزدایگباجیالریندان و آناسی

یدی ا او زامانالر یزل گونلرؤگالپ ردی: ییئدآناسی گیزلتمیردی و 

گل اولوردو و هر گون اورادا ـگون گئت، اونالرین ائولرینه هر کی

رینه محبّتلی بیرل ـبیر قدردی. اونالرین یولداشالری نه یلرئچیرکلر جلسه

یر سئور بتمیز، آزاد و عدالتنه قدر ری . اونالرین آرمانالق ایدیلرآیاو 

 .یدیا رمانالرآ

اح دی. صابقصاباح قورتاراجاؤروشو گز ائولریندن اؤین بارات

ر گیل اونالرین ائولرینه گلدیلر. اونالسینده نیگاربیر دؤره اون ساعات

ین اوچون گلمیشدیلر. بارات مکرؤین آناسی و قارداشینی گبارات

ن ائولری چوخ گیلیر. باراتینا گئتمیشدیدوکانز وبح تئزدن اؤآتاسی ص

بو  ـرینین او طرف. داها اونون باجیالری و قارداشالرت اولموشدویساک

 خبر یوخ لریندنگل ـئتلری و اونالرین یولداشالرینین گگئتمهطرفه 

 اونالرین ئدیبا  حیسلرین سهبارات ائولرینده اونالرین س ایدی.

 یننروردو. او بو شرایطین روحی آغیرلیغیؤبوش گ یهامیسینین یئرین
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ین ات. بارمنفی تاثیرلی اوالجاغینی دوشونوردواونون آناسینا نه قدر 

یطین اسیاسی شر مکدن سئوینجک اولسایدی دا،رری گؤبونالآناسی 

 سینی ائندیرمیشدیر.آغیر اولماسی اونا دا ضربه

یندن ئاونالرین ائولرینده ناهارالرین ی الگیل سونا و نیگاربارات

حیطه وم یئنی. سونا بو رالشیردییحاضیه ؤنمهتبریزه دبارات  سونرا

گؤرنده چوخ  اونا محبت گؤسترن یاخین قوهومالرینیگلیب و 

مّا آقاال بیلمز،  قاورادا آرتی ،یدی. بارات بیلیردی کیا سئوینجک

یلین گنیگار بمینییه ردیلر. ناهاردان سونرا بیر تاکسیگیل قاال بیلنیگار

یر یاریم ب ینه قاچدی. اونالرالگیلین ائولرسونرا نیگار قاپسینا گئدیب،

. او شدیرالیحاضیه گئتمهدی و آیریل ؤروشوبگعرضینده  ساعات

 سون ،ی. اونالرین ایکیسی ده بیلیردیلر کیاوتاغینا گئتد دین دهسعی

 وناسعیدین بوینکی کیمی قولونو بارات همیشه دی. ایروشلری گؤ

ین. ین بوینونا سالسبارات ،بیر قولون قالدیردی کیساالندا سعید ده 

 یاپیشیب،دن لیله سعیدین چینیناَ دیغینداسالقولونو نونا ویسعیدین ببارات 

ایچینده قیزدیرما سعیدین و اولدوغونو ک بیر سومو ـبیر دری

ادی، عسعید چوخ،  ،اراقمئتدی. بونالرا باخس اؤزو حیا یبوغولماسین

ایله ش گولو قبیر یاریمچیلی بوجاغیندانبیر دوداغینین و ت یساک

یینه اوره. بارات دا اونون گولوشونو اولالشدیساغدان بارات

پوشوب ؤ. اونالر ایلیب و سئوینجله دولدوی آچیهاورهوپدوراراق 

ون ، بو اونالرین ساونالرین ایکیسی ده بیلیردیلر کی آیریلدیالر.



208 
 

 ،ر کیالرله داورانیئاونالر ا ،له نظره گلیردی کیآمّا ائ، رروشلریدیگؤ

 ر.جکلدا گؤروشهبیر داها سانکی 

ی. اورادا هر بیر گئتداراژینا قه مینیب تبریز یبارات بیر داها تاکسی

یدی. ا تبریزه ماشین وار اردالساعاتن بیر او ادساعاتیا بیر  ساعات یاریم

 یولداندی. بو یولالتبریزه ساری  ، قوشاچای یولوندانمینیببارات بیرینه 

ی چاو قوشا بوالقسویوق رگوندوزلایدی، خصوصا  آختارما چوخ آز 

دو. باراتی اولورچاتماق ت و آز زاماندا تبریزه ایولوندان چوخ راح

و یوخ ماشینین ایچینده ناهاردان سونرا کی کیمی خصوصا همیشه

ئچندن سونرا بارات درین بیر یوخویا گئتدی و باسیردی. قوشاچایی ک

دی بیر زامان اویان یاراقخبری اولما بیرباشااونون او بیری اوالیالردان 

 الر.رتبریزه یاخینالشی ،کی

ا د گیل سولدوزدا قالدیالر. سونرا اونالرنیگارتخمینا  بیر هفته 

رد ؤیا د میبیر اوچ یاش یارـ  بؤیوکنا یتدیالر. سویتبریزه قا دؤنوب

ی و میسع یبان،رق، مهقیز اولموشدو. او شیرین، گولش قابایاشیندا 

ان بیر قیز اولموشدو. گلندن سونرا نیگار الریال اوینایقخاالسی اوشا

و دا بو ایدی. ا لییئنی بیر ایش دوشونمهزونه ؤت امّا باراآندو. ؤایشینه د

نئچه بیر  .یردیگئد ـبیر گلیب به. گونلر بیریوق شرایطیندهسو ینهاواالر

دن سعیدین میش و بیریلفن آچئلئت نادگیله سولدوزنیگارگوندن سونرا 

 وئردیلر. ینیخبر سیییشمههد یحیاتین
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نا گؤره بو ینین یاشینگؤزلریاونالر چوخدان سو، دوغرو

رین اونال ر.میشدیالیرالیه حاضیثهبو حاد یزلرینؤوشدولر و امکؤت

. بو المیشدیقک اوچون کمؤئنه ده نئچه دامجی سعیده تینده گؤزلری

دی. سونا بیر داها ای لیؤنمهگیل سولدوزا ددفعه بیر داها دا نیگار

اوچون  کرمؤلری گق جوجهتویو گیلده داوارالاسیین آنبارات

لی لشمهکریف یههییشمهضعیتّینی دده قالیب وزسئوینیردی. بارات تبری

 ایدی.

ئش تبریزین اون بسیله بارات اوچون هطواسیبیر داها سعیدین 

بیر خاناسیندا هبیر یئنی و اتوماتیک کرپیج کوریئرلشمیش ینده یکیلومترلی

وخودان اح یرالدی. بارات صابیزون حاضؤتاپیلدی. بارات بو ایشه ا ایش

خشام دا آ سی،مهیاخین ایش یئرینه یئتیر اساعاتدوراندان سونرا ایکی 

بیر ساده  جهسی چکیردی. اونون ایشی ده سادهؤنمهد ساعاتایکی 

ی ایشده هروق ایدی. بلکه او کشچی کیمی سیملرین باشینی باغالماای

اونالرین  بارات ینده یوز نفردن چوخ چالیشیردیالر کی،ایش قیوال سالما

. ئدیردیا بیرینی تانیمیردی. بارات اؤزون چوخ غریبه حیس هئچ

ده ماق اوچون گلنبی ایشه باش ووریخانانین صاحآخشاما یاخین کوره

اقچین راباشینا بیر ع ،کی ردیبازارچی حاجیبیر  ،ردو کیؤبارات گ

. دیرتمیش یاشیندا اواللبلکه آ .لی وارقاقاس قو یاریمچیلی قویوب

گیل گرک بو قدر قاچاقاچ، دن بارات، نهه بیلمیردیئدضم اهزونه ؤا

کده لوؤیوکببو  چیآلتیندا اوالالر، بیر نفر بازار قوباسقی و یوخسولل
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. لرهایشه گؤتورایشچی له بی اولوب و یوزلریاحصنین سرمایه پروژه

اوالراق  دا بارات مجبورولدورماقذین داایش قورتارما کاغ آخشام

اونا ده . اونون دفترینلی ایدیبیر گؤرمهسی یدهنومـ نین مسئولو پروژه

ی چین ایشاراتس بیهندوم تانیتدیریباونو سعید دئینده کی، 

ری لهعایلگیلین دی. سعیدئمهز دؤمّا بیر سآ اولماسیندان شاشیردی،

گیلین سعید ،ه اوال بیلر کیئجن یدیلر.ا لردنعایلهده تانینمیش بیر تبریز

 بیر کس، ساده بیر ایشچی اولسون. تانیتدیریغی سیعایله

 زونهؤدی، سونرا اائتوام اده اورادا د بارات ایکینجی گونونو

اها دن دکالری ساده ایشچیلیقاونون باجاری بیرینجی،، دی کیدئ

امان ری چوخ آغیر و زلگلـو اونون گئتبو ایش  سی،جیور؛ ایکیندچوخ

یه بیر آیری شئ هئچ ده مه ،ائدیرون ، باراتی چوخ یورغکی رآپاراندی

خیردی. یباشینا اولماسیندان دا داراورادا تک ،اوچونجو انرژیسی قالمیر؛

 «الردوکان کهئی»و  «مرند»کی گوندن سونرا ایشی بوراخدی و قاباقایکی 

 یهمهرئچیکایشلریندن توپالدیغی پاراالرا دایانیب، قیشین سویوغونو 

 باشالدیالر. 

ک یدی، اونالر چتینلیا ره بیلمزؤاونالری چوخ گین پولو بارات

ا گیل بایرامکئچینه بیلردیلر. بارات ایلهی پول یتیردیایله نیگارین گ

کیمی  قیچاق یئلی باسی و سویوتشاخ دوغرو گئدیردیلر. تبریزین قاری،

تبریزه ارداشی ق بؤیوک ائولنمیش یئنیجهسیردی. بو گونلرده نیگارین هک

یردی. او اورمیّه کالجینده الکترونیک یایستهق چالیشما گلیب و
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کترونیک ، رادیو و باشقا القورتارمیشدی و ائولرینین قاباغیندا تلویزیون

 نداسینین حیاتیعایلهز ؤا ئدیردی، اورادان چیخیب،لر تعمیر اوسیله

قارداشی  بؤیوکین بارات یردی. اویهایست ؤتورمکگ آتدیمالر بؤیوک

 فهییوساوالن ی تانیش بؤیوکسینده جامعه یسلرهندوتبریزین مـ 

 ،ونا خبر وئردی کین سونرا اودّتدز مآف بیری. یوسئتدیراجعت اوم

ون ایش غلرینده اونون اوچون بیر اویانشائاتیندا و موسسه« توانیر» تبریزین

ن دتوانیرده تبریز« کریم». بو طریقیله نیگارین قارداشی رواردی

ا غماچالیشسینده ل چکمه پروژهئبیر کاباوزانان بوالغا قدر قسویو

بیر ماشین اوچون ده  ؤرمکگ یو ایشلرین مینمک باشالدی. اونا

 سینده اولدوغویشدیلر. اونون ایشینین چوخو قوشاچای منطقهوئرم

 .گل ائدیردیـو اورا گئتسی سولدوزدا اولور یلهعا هله چوناو

، اونالر کی ئردیوتا خبر ابار «کریم» ،یشکنبیتم یئنیجهبایرام  

 سه،هتنین یئری بوشالیب. اگر ایسایشی« انباردار»ده بیر چالیشان پروژه

 لیغی واریاخین یولداشایله  پروژه مسئولو باشالیا بیلر. اونوناورادا ایشه 

س ین تحصیالتیندا بیر ک. بیر داها باراتدیمزئاونا یوخ د ،دی کیای

زه ت لر.سیندن گله بیین عهدهق ایشینت بیر آنباردارلیاچوخ راح ا یقین

ال یرکت ماشینالریشباخیمدان دا اونالری بؤلوشدوروب، گل ـگئت

ولو دا ایشچیلیک ییل، پلر. ایشی آغیر دئرتیریائولرینین یاخینلیغینا قدر گ

ایش  یلهابیر گون کریم بارات بو ایش ایله باغلی . ردیپولوندان یاخشی

 دی.تیئرینه گئ
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حصال است ایشیق  سی پترول یاندیریب،پروژهین بو «توانیر»

لره ئل دکللریله آیری شهرکاب بؤیوکنی ائتمک و او الکتریسیته

نی لرییالنیز کابئل دکللری گیلین ایشاؤتورمک ایدی. بارات

لرینین عهلرین قطدکلین دا ایشی بو . باراتقوراشدیرماق ایله باغلی ایدی

ن گلن درین ایشلرین چوخونو ائشیکؤلوملیدی. اونالرین باانباردارلیغی 

نالر میشدیلر. اونترات وئرو، کقباغالیارا آنالشماراتچیالرال ونتوک

 رولنؤگ اساسا  . اونالر ؤروردوزلری گؤا ایشلرین چوخ آز بؤلومونو

 دولر. اونالر نظارت ورروؤگ یشلرینداری اییو ا کایشلرین دفترلی

 ین ایشی تعریف اولونموش چوخبارات دهبؤلمهدیلر. بو ئدیردیریّت ام

 یدی. ا بیر ایشبللی 

 .یردیلرئید «پردازکار»آدالرینا  «مامورالری آلیش»بو آرادا 

 لهایپول یدی. اونالرین جیبلرین ا ری واراللرو بؤیوکوخ چاونالرن 

 اوچون نترات ایشلریومام کات بندریردیلر گئدیؤو گ دولدورور

 ملزوماتی آلسینالر. اونالر حّتان و ها بئله بوتو «قوم»، «سیمان»

لر. بو ایش تیریب وئریردیپولون هفته باشی گچالیشما  چالیشانالرین دا 

 م بیر ایشوّهوما چوخ مآیلدی، ئیم دیبیر تخّصص الز هئچاوچون 

 ریندهلبؤلمهاونالرین  یردیلر.ئدیان ا بو ـیان یدی، چون همیشه پول اوا

ز ؤا لرشچیای نتراتچیو. کن وار ایدیابلکه اون نفره یاخین رسمی چالیش

 بلرینه چالیشیردیالر.یایش صاح



213 
 

 ئرلشمیشلرینین اورتاسیندا یدکل قطعه تیکیلیلریگیلین بارات

قلیغین اوتا . او ایکیعیبارت ایدی دنلومؤب قاقلیوتبیر کیچیک ایکی ا

 ایله دا باراتقاوتاو بیری ا یئر آلیردی.لری اونالرین رئیسینده بیر

 یداری ایشلرختلف اونفر چالیشیردیالر. اونالر م چاوکده بیرلی

 یلهااو دا بارات  ،ردو کیؤروشنده گؤگ ایلهروردولر. بارات رئیس گؤ

تحصیالتینا  کالج «فوق دیپلم»ایکی ایللیک دا  بیر یاشدا اوال بیلردی. او

 یبسلنمیش اولماسی و ماشین اونون گئییمی، جسمی باخیمدان. مالیک

یردیالر. باخی شنتراتچیالر اونا یاخوهم ک هم دولت،  ،ییردی کترسؤگ

ردی یترسؤتمیز تیغه وورماسی و اوزونون قیزارماسی گ اونون اوزونه

 نسانیا زادآبلکه بیر  ،آراسی یوخ کله، دینچیلی، سولچو دا اولماساکی

 میشیکئچین تحصیالتی و دان باراتقجاکریم قابانا گؤره دی. بوای

آدی ایله « واناج»ن یاونالر بیلگی وئردییی اوچوناونا  حاققیندا

ش و احترام یفاری. بو سله قارشیالدیرمتؤح باراتیرئیسلری نن سلهسه

 ردی. وئ کهاوراونا ، برکیدیب یین یئرینبارات

ننده ؤگیل ائوه داتبارات اورادا ایشه باشالدی. بار نهایت

ولرینه ائ یرلیکدهب ایلهاکیپی  «توپوقرافییا»ان یاشای طرفدهائولری  اونالرین

ردیلر. ییب، آخشامالری دا تئز گلیباشال دنگلیردیلر. اونالر صاباح تئز

. اولوردو اختیو یاخشییه مهین ائو و باشقا ایشلره یئتیشباراتلیکله، بئله

 آدامالرلی هجو دوشون آلمیشهامیسی تحصیل  یپینیناکتوپوقرافییا 

یالنیز لر. یلدیدئیلی ه ارتجاعی دوشونجهبیریسی د هئچ. بونالرین ایدی
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 اوانج بیراققاللی دولو، س قالریندا چالیشانالرداناوتگیلین ابارات

 ئدیبدفاع ا نیحکومت و خمینی جاسینا، آشکاریدی کیا اوغالن

گیل اونون یانیندا لور. باراتاو یندهدیمسجمحله  ،ردی کییدئی

ؤزلری کیمی بیر مّا اونو دا اآردوالر، واول غایاتالریندان موقدانیشی

ینی زلرؤس بوشبومروردولر. چوخ زامان دا اونون ؤو چالیشان گ ایشچی

 .بوراخیردیالره یاو بیریندن ائشی ،دان آلیبقبیر قوال

 قوخ آزاراو چ، اوجا بوی قیدی کی ، آریا دا وار یبیر آیریس

 ،کی دیای اوغالن واناج اوالنلی اقاقدی سای د اوچون ده اولمالیوُم

چی، مینیخگلدیکده  چی نظره گلیردی. او دا یئریقایالن کیمی فریلدا

 «چوگوپ»چوخ زامانالر دا یاالنچی و  ،«بازآرواد»سونرا یئری دوشنده 

شدن هر کس ای یالنیز. اونو مازدیسایکس  هئچیدی. اونو دا ا بیر اوغالن

 زلریندن ایشینؤبلکه اونون س ،دی کیریوروالندا بیر دانیشدیرا

 ندا دااغیوتااونالرین اوچ نفر  ونلوغو جانالریندان چیخسین.غوری

 یدی.ا وار اوچون بیر بوش یئر الرییا آلیش مسئول« پردازکار»

یه ؤره بلکه بئش دستهالرینا گدکللر)پالتفورماالر( فورم

، «آ ایکی»، «آ بیر»یدی ا ین بیر آدی وارینلونوردولر. اونالرین هر بیرؤب

رقلی فره ؤرین فورمالرینا گلل. او دک«آ بئش»و ها بئله  «آ دورد»، «آ اوچ»

دن هرد یوزه یاخین قطعؤلر بلکه ددوزلمیشدیر. بعضی دکل لردنقطعه

فرقلی و ب ردی.ئچیکنی ؛ بعضیلری بلکه بئش یوز قطعهدوزلمیشدیر

بیر ونده الر اوستیر یئرده ایکی طرفلی تاختاب قلر هر بیری آچیقطعه
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کل د  ئرلشمیشدیلر. بارات بونالریی دهطحی اوستوندهن یاغیاجوت د

حویل لر ت، نهآلیردی کی قبضدان راونال باغالیانالرا تحویل وئریب،

لری طعهجه ق، بو ایش سادهئچیردیردی کیکوئریلیب. بارات نظریندن 

  قبض آلماقدان عبارت اوال بیلمز. تحویل وئریب،

 

دان نفر دکل قوشانالر بیر قلرین آپارمادان قابادکللرین قطعه

ین لری بیر نئچه قالعاید اوالن قطعهلینده، هرآپارمالی دکله لیستی اَ

ر گلیب و سونرا اونالکی، ردی یرالییحاض تونه توپالیاراقتاختانین اوس

ب تونده یئرلشدیریاونالری قالدیریب، کامیون اوسال «تراکلیفت»

ی سینالر. الّبته دکلآپار اؤلون اورتاسینچ ـ باغالمالی یئرهـقوشوب

 قرافالرتوپوگرک  وکؤو ک «فونداسیونو»، اونون قباغالمامیشدان قابا

یله سیمان سهسطوانتراتچیالر وکن کؤمان تییله عیارالنیب و سسهطسوا

دکل ونرا یندن سسیمانالر برکیو ئچندن ؤکولسون. بیر نئچه گون کت

دکل  رباشابیایشی  نی. باراتگئدیردیلر قوشانالر ایشلرینین باشینا

 لی ایدی.غال باقوشانالر

 ،کئچمیش کیمی ،یلشیردیریده اَهبارات ایچ ایلک گونلرده

ب و یدیلر، او گئدیه اسق ایستهدکل قوشانالر هر زامان بیر دکل آپارما

لری طعهبیر دکلین بوتون ق دهؤمرهنن فال ،کی قبضلرینی امضاالییردی

نی لرین ساییروب و قطعهوجو گؤدی. بارات بو ایشی چوخ یورلآپاری

اخین ی یهگئرچهن ایچینده نیاوچ هفته ـایکی ،. اوباشالدیچیخارماغا 
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 ارلردن انباردا وختلف قطعهودر مقنه  ،تدی کیربیر آمار چیخا اوالراق

ائدندن  ممعلو یلرینیم اوالن دکل پروژهدا الزققابادی. سونرا باشالدی ای

دیر و یملر داها الز، هانسی قطعهتسین کیرآیری بیر آمار چیخا سونرا

لرین ی اسکیک اوالن قطعهاو بیر ایلهبو وسیله  ؤرونور.گ اسکیک

ئریلمیش و واورایا تحوبل  ،چالیشیردی هم دهدی. او آمارین چیخار

ایینی سده  ینلرینلر ایله قوشولموش دکل قطعهانبارا گلمیش قطعه

یش اوغورالنم و احتماالآرادا هدر اولموش اوندا  ،چیخارتسین کی

یرلی هین بوش زامانین، بیر دلر آرایا چیخا بیلردی. بو ایشلر باراتقطعه

 یردی.چئو زامانا

اکیپ  لیکبیر ایگیرمی نفر «نتراتچیالرودکلّری قوشان ک»

یدیلر. ا ندنددن گلمه و هامیسی بیر عشیرههامیسی بیر ک ،کی ردیالراوال

مّا اونالر بو آ، ایدی وادالری یوخاسن الزیم اوال بیری هئچاونالرین 

 ـالر، اوز باجییردییبیر ائله تان ـلرین بیرلرین قطعهدکل ورلتی جآـئشب

جور  ، هرکی ایدی بواختصاصالری قارداشالری کیمی. اونالرین بیر 

ه ئجن ،ادی بیلیب و اونالری هارالرینین یئرینبیر قطعهبهدکلین بیر

الرین اون ،بیلیردیلر. ایکینجی مساله کیمی ؤز آدالریالر، اققوشاجا

دان باراتی لراوالن رئیس یشنترات باوک، اونالرین کی ایدی ایچینده بو

« شچیسینین باعشیره» ،دی کیای بیر کیشی بؤیوکبئش یاش  ـردؤد

نین آلتیندا اغیآینین اوادسیز کیشیاو س یردی.ئدا کیمی اونالرا رئیسلیک

بونو ونه زؤبارات ا ،یدی کیا ماشینی وار «.وام .ب»یفر کیلومتر بیر ص
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جاوان  زؤبیر گون بیر نفر ا بیلر؟ ه اوالئجنبو  ، آخیه بیلمیردیئدهضم ا

ین ندا باراتلرینین آراسیرین قطعهللطین اورتاسیندا دکحیایشچیلریندن 

والن ا قارداشی اوغلو اؤز ، له ووردو کیلحکم سیّؤزو قاباغیندا بیر مگؤ

دی. او گونون هئمز دؤمّا بیر سآریدی، نیب و اَریب، سیقیزااو جاوان 

چوخ اوتانیردی. بارات دا اونونال داها ین یانیندا بارات صاباحیندان

 دان دانیشاردی.نساواشالری صینیف(«)طبقاتی»، بو قدانیشارا

ز او آ ه مشغول اولدوغو زامانینایشلر زؤابارات میزینین باشیندا 

ر ه آز تانینا بیلردی. او ،دانیشماغا مجبور اولوب هایلاوغالن  اققاللیس

 بعضاّ ده و« الرسیمانچی»، «توپوقرافالر»کی. یردی یهزلؤگ گون آخشام

 انیشاندان سونراا دگلیب و بیر قیس «نتراتچیالروک»و ها بئله  «پردازالرکار»

ئدیردی. گ نه ساریز ائولریؤا توپوقرافالرالنه گئدیردیلر. بارات دا یائولر

الر دا ندایانمیردیالر. اوچوخ اوچون  قدانیشی هئچ توپوقرافالر دا

 ن یویوب،اوزلریـاولالشیب، اَلساغتئز بیر  ی قورتاراندان سونراایشلرین

 یوال دوشوردولر. ییب،هسلهباراتی س

  ایله ساعاتلری بلکه یاریم اونالرین ایش باشیندان ائوه گلمه

 ر هر قاپیدان دانیشیردیالر.اونال آرادادی. بو یرخ بئش دقیقه اوالرق

مکلری ؤ، بیر نفر اونالرین کتوپوقرافین ماشینالریندا ایکی نفر اونالر

 رلیکدهبیدن آخشاما وبحص توپوقرافالرینو یدی. اا و بیر ده بارات وار

 دانیشیردیالر. بیر نفرلری بیلریله چوخ آچیقـبیر اولماالری اوچون
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مک ؤده اونالرا ک سواوچونجو، بیریسی کورددی، او ای یلرمانشاهیک

 یدی.ا اوغالن تورک واناائدن بیر ج

اهلی رمانشیکن گیلدن نئچه کوچه او طرفده اوالائولری بارات

 غالنتئز دانیشان و دیلی شیرین بیر او ـتئز بوْی و قارا یاغیز و کیچیک

 الناوغ توکلو بیر ورماییو خ بوخونلوبویلوـ بیغالری قالین، او،ایدی. 

یر کندلی بی لز یاشککیس بیر اونتخمینا ی ده یهمؤیدی. اونالرین کا

تکجه اونالر  ،دیئتس احیبارات دی، ایدی. چوخ آز چکمه اوغالن

 الاونالرر. لییرهوادلی و معلوماتلی سولچوالرا بنزاس هم ده، سولچو دئییل

 یدی. ا الناونالرین سمپاتالری اوالن بیر اوغوان اجن یهایشل

نئچه ایلین عرضینده بیرینجی دفعه  کی، یئدیردس احیبارات 

اولسا  شبیر ایلی سویه آشاغیاونون شخصیتینه گؤره  هلهایشی  قاوالرا

ییل، غیر دئآفیزیکی باخیمدان ایشی  ،کی دی ده چالیشیربیر یئر دا، ائله

 ر.آچیلیشا بیلآرتیق و او  رلی آدامالر دا واردیاورادا اونا تای دوشونجه

ق آچی یکیرلرینیز فؤگلنده ا واش اونالرال ائوهایـاواشبارات دا ی

 ال  ، عمدی کیهره اونالر آز چکمؤ. بونا گباشالدییه هشکیلده دئم

رینده ایش یئ سی کیمیحوزه ، بیر تشکیالتدیلر کیئدیرس احی

ه تاثیر کیلرهسیندؤره، دیلیشکیلریندهز یئرینده و اؤالر. هر کس ارچالیشی

لچو ماشیندا انقالبی سواونالر  آخشامالری دا ائوه گئدنده، گؤستریردی

 .ردیالریباشالیماغا ریندان اوخوماهنیال
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 «کامسامول» گوج وئرمک اوچونزونه و یولداشالرینا ؤبارات ا

  یرمانشاهلی یولداشیک اوخویاردی. قسین باشینا آتاراهس ورودونوس

رد اوخویاردی. کو ماهنیسینی «سحر قآچی»یا  «صبح سفید» فارسجا

. بارات ایش ماغا چالیشالردیماهنیالردان اوخو تورکویولداشی دا 

لیفت »اوالن  بیر اوغالن اوادسیز کندلیبیر س ،یئرینده چالیشیردی

 «کل قوشاند» ن لرین توپالماغا گلللرین قطعهدکبیر ده  ی،نهسور«تراک

ده ه هفتهگؤسترسین. کریم ده بلکیاخینالشیب و اونالرا تاثیر ه لرندلیک

 ی.ترردسؤگ وزونؤا رین ایش یئرلرینه گلیب،بیر اونال

ه ایسه ن حاققینداسی عایلهیولداشالرینین بیر دا  آزاراقبارات 

 قینداحاقایش اوالن یولداشی ری للگـبیرلریله گئت ـیرندی. بیرؤا

می تورک ین خانییردیالر. کورد یولداشالرینیتان یبیرلرینـ بیرقجادان قابا

 السی اونالرعایلهرمانشاهلی یولداشالرینین ییدی. کا بیر خانم

یر ب ،قالیردی کیا دن اونون باجیسی دا اونالرومله، او جییردییاشا

 رمانشاهلی یولداشالری سوبای بیر اوغالنیک ده چالیشیردی.یدارها

 یدی.ا

« آبرسان»بیر ایش  یئنییشیب و یهده ایشین دنیگار بو شرایط

بیر طرفدن  ردی. نیگاای یشپولو داها یاخ ی،ک اَلده ائتمیشدیرسینده جاده

 مالریو خان دیئتمیشاونو قوروق ا «کیشیلر» ،ده چالیشیردی کیبیر صنعت

ر. بو ردیالکلرله قارشیالشیچتینلیچوخ اوچون  اؤزلرینی گؤستره بیلمک

 ،ونوردو کیاول حیسینلرینده همیشه یآغیرلیغی نیگارین چ باسقینین
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یله ا ما و اونالرین کولتوروچیخارحیطینده باش وکیشیلر م

وشاغی او ا هلهیدی. بو بیری طرفدن نیگار ا چتین قدره دورماق نقارشی

 و اؤزونوچکیب  قتلیااراحن و پسیخی روحی سالماق اوچون ده هردن

 ،یاونالر ایکیسی ده بیلیردیلر ک ردویو اوچون قیناییردی.ؤاو ایشی گ

 هد زو اوچونؤاو اوشاغین ا ک،گتیرمیئنی اوشاق اونالرین دوروموندا 

حی روخیمدان او با یننیگار ویدی. هر حالدا با  بیر ریسک بؤیوک

الر تکرار او چوخ زامان یاشاماسینین قارشیسینی آال بیلمزدی. قتلیاناراح

 .«دیقاوغالن اوالجا قاو اوشا ،او بیلیردی کی» ،یردی کیئدا

ونیورسیته ازامانی اولدوغو اوچون او بیری  رتیقآین بارات

ی هر ایکیس  یولداشالریاختی اولوردو. وماغا یولداشالرینا دا باش وور

یشه اده یدارهبیر ادی. ائدیروام ابتلری دیناسویاخین م ایلهده بارات 

 اسینا سمپاتلیغی اولدوغو اوچونتوده پارتیسلیمان  شلمووگؤتور

یردی یزونه دئؤوابیدا اا. او دا اونالرین جروشدوایشیندن قیراغا قویولم

ل ریدن چوخ پوهده ایچک، من ائشیچیخارارالراونالر منی ایشدن » ،کی

. ری آچمیشدیدوکان ؤزونه زرگرلیک. سلیمان گئدیب ا«چیخارارام

 یزیلچیلیققدان قجاسلیمان قابا ،ینا گئدنده بیلدی کیدوکانت اونون ابار

 بیلیر. خمینـچمیندا چالیشمیش و ایشین دوکان

بو ، ییردی، البتههله ایشلهایشینده اوالن مجید  چوخ احتیاطلی

ین ونالرتسین. اایشینه قوربان ائ ینیولداشالری ،یلدی کیئیمفهوما د

گیلی ایکی دفعه باراتـی. اونالر بیریردداوام ائالری دقشلیین یولدایاخ
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 «یرییینین اون بآردیبهشت وا»ر. ایندی میشدیالق چاغیرائولرینه قونا

اونون » ،گیله خبر وئردی کییمان باراتئلوشیردی. سیاخینال

ک وتینه تداربیناسوگونو م «ین بیریمای» قلیقگیلده بیر قوناباجیسی

زون سولچوالر ؤ. بارات ائتدیدعوت اده گیلدن گؤرولوب. او بارات

اراتی لر اوچون بامنّیتی مسالهوردو. بلکه اونالر رؤجمعینین ایچینده گ

 ایدی. الت یوخده تشکی، بلکه اصال  تبریزآپارمیردیالرالت ایچینه تشکی

لی رمهگؤست و تاثیر لیلنمهتاثیرو بو جمعدن  دؤزوملو اولمالیبارات 

 ایدی.

مراسمینه  و قلیقسی قوناگئجه« ین بیریمای»زلرین ؤگیل ابارات

سبت یلری اونا نهاواسی سرین و گئجهتبریزین  هله یردیالر.یرالیحاض

 ییب،هن تمیزلگؤزلریـزوگیل هامیسی اایدی. بارات و داها سرین قرتیآ

ین لیمانولیغا گئتدیلر. سقیب قونائیعطر ووروب و تازا پالتارالرین گ

ل اورایا گیایدی. بارات گیله یاخینین ده ائولری باراتگیلباجیسی

گیل بارات  .اوتوز نفره یاخین اورادا واردیرر بیباشا دوشدو کی، یئتیرنده 

ارات ردو. بؤدا اورادا گ یز کورد یولداشینؤا ئدندن سونراسالم علیک ا

 ،کی وباشا دوشدتانیش اوالندان سونرا  ایله گیلین باجیسیلیمانوس

 .ردّی سولچوالردان اولمالیدییری بیر جین باجیسی اَلیمانوس

 قارلیدبو دوستالر آدیال خبر یانبیرلرین تانیـچوخالری بیر

تکرار  ق؟ اونالرین ایکیسی آرتیجکنکس ده گلهدیلر کی، فالائدیر

 ریری، شاعیین ذهنینده قالیردی. بیری آذربایجان شاع، باراتقاوالرا
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اورادا  ،کی رلیدیا «ستاد فرشبافوا»و او بیری موسیقی استادی « شهرک»

 ـماهنیدانیشیب و شعر  ئییب،نی ی. اونالر گئجهائشیتدی یآدالرین

 ستاد فرشبافو، اچاتیبجال استادالرا مویب و ایاوخویوب، اوینا

سونرا شعر استادی شاعر شهرک طنز شعرلریندن  کامانچا ایفا ائدیب،

در و ساتیریک اولدوغو قشاعرین شعری طنز  اوخوماغا باشالدی. یبیرین

 عرتوخونان بیر ش لره ارتجاعی دوشونجهدتلّه یخماز و شرکسرلی، قو

لومو طنز ؤرینده قالیب و بیر نئچه بلیوزده یوز ائشیدنلرین دیل ،یدی کیا

 دی.قلرده ازبر اوالجالصورتینده دی

 اعاتسگیل بلکه گئجه سونانین یوخوسو گلدییی اوچون بارات

ا اون بئش نفردن چوخ اوراد هلهولر. بلکه او زاماندا ؤندده ائولرینه دبیر

اها ی دسینین روحّیهرامی باراتقنین پروبو گئجه ایدی. وار ققونا

امینا واچالیشماالرینین دداها گوجلو اؤزونو . بارات میشدیگوجلندیر

لده ت اَاخان سونرا بیر نئچه دفعه ده وندگیل اوییردی. باراترالیحاض

 موشدولر.شورؤگ ایلهگیله گئدیب و نیگارین یولداشی یمجاس رکائده

 یولداشالری بیری فابریکاسیندا چالیشان او «قاییرماین ماش»روشده ؤبو گ

 تانیش اولموشدوالر. هد ایله

ا خبر یبیر گون ایش یئرینده هامیکی، زامان بئله گئدیردی 

 قدانیشی بیر قیسا ایلهطرفیندن هر کس  «اطالعات توانیر» ،وئردیلر کی

 یبهصاحوبیر گئدیب و مبه. بوتون چالیشانالر بیرترتیب وئریلیب

ل. ییئد ئی، بیر شیردی کیئیگلیردی، د هر کس گئدیب ـ لیدیر.ائتمه
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 ایله یه گئتدی. بلکه باراتیبهصاحو، مت اولوبابارات دا خیالی راح

یلشمیشدی. او هر قاپیدان ساده اورادا اَوان اوغالن ابیر جد اوالن یاشی

او اوغالن ساده  واب وئریردی.اج جهؤزلر سوروشوردو. بارات دا سادهس

ایله وسایل تون بواغی وتا بؤیوکیمیشدی و بیر ئبیر غیر رسمی پالتار گ

، قاباغا قمیشدیلر. باشینین توکلری قیسا اوالرارصاص وئیاونا اخت

 یدی.ا واراققالی س کسئیرهل یمیشدی و  ساریمتلالسا

ن یا ائولیس». ان بو ایشده چالیشیرسان؟. نه زاماندـ آدین نه دیر؟

 ای؟...سوب

 یسناه»دان سوروشدو، ائدیردی کی، باراتوام االر دغوبو سور

 سن؟دنشهر

 سولدوزلویام. ـ

منیم ده بیر سولدوزلو  ه،ه» ،دی کیئنوب دؤده او دبو لحظه

ر کی، دی«س محمودییهندوم». منیم دوستومون آدی «دوستوم وار

یلدی. بارات ب ی. بارات داها حسابینی بیتیریبسینشریف اونیورسیته

 .دندیرعایلهی بیر شیرام، چوخ یاخییتان ،بلی: دیاوابیندا دئج

ی شردی و اونالر دا باراتی یاخیبارات اونالری تانی سو،دوغرو

یدی ا یرنجیلردنؤبیر حزب اللهی ا «س محمودییهندوم»یردیالر. ییتان

نده اوخویاردی. ایندی درسین قورتاریب، «سیشریف اونیورسیته» ،کی

لدی. بو بی یینیجهگلهز ؤهارادا چالیشیر. بارات ا ،کس بیلمیردی هئچ

ا، آچس نولفئبیر ت هی«س محمودییهندوم»اطالّعات مامورو، یولداشی 
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شانسا باخ، » :ییردیئزونه دؤبارات ا کولر.ؤیه تیین هر بیر شیئی ائشبارات

. بارات «یرشی گئدنده، بیزیمکی داشا دهسی یاخیبهصاحوهامینین م

یرینجی بایناندیغی او  قرار وئرمیشدیر.ینده آغیر یه، اورقکره جومارایف

 «اوالسان قشمندن قاباودیم دتلرده بیر آتی مسالهامنیّ» ـ الوصوا

 ینده دوالشدیریردی.قرارینی اوره اساسالنیب،

لره ن او بیری گون و، شور و شوقکنماشینین ایچینده ائوه گلر

 ونو زی خطرسیز، اؤنتیشالرینین وضعیبارات یولداآما یدی. ا ره آزؤگ

یئرینه زو ؤا وئردییی قراری حاققینداز ؤروب، اؤده گایسه خطر

سین. ، داها ایشه گئتمهکی ایدی بو قراریین بارات .لی ایدییئتیرمه

رعتله بیر و. بو سیشسینیهده د ی، بلکه ائوینسینئتمهترک ا یایشین تکجه

دی. اونون یهبیرینه د ـظامی بیرینتیو انی دوزه یاشامینینین داها بارات

سینه قطهؤر نفیت گلیرلی پولو و پاراسی دا کسیلیردی. بیر داها صیثاب

 یدیردی. یقا

ائو ریندان ساتقیالـائو آلقیدی و بارات صاباح ایش باشینا گئتمه

ئوه ا نالردان چوخلو خبر آالندان سونرا. بارات خیاباباشالدی آختارماغا

 نیگارین قارداشی ایش میشکناولما گئجدان سونرا چوخ گلدی. ناهار

گیله ،  باراتکینه تبریزه گلمیشدی سولدوز یئری تعطیل اوالندان سونرا

اولمادیغی اوچون اونا ایش باشیندا  ین او گونبارات ،باش وورسون. او

ی کی، یردقال ساعاتآخشاما یاخین شاما ایکی باش وورماغا گلمیشدی. 

 ائولرینه یئتیردی.کریم اونالرین 
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ب ایش فیندن گلیهاطالّعات طر ،یردی کییهایستبیلمک بارات 

دا اونو یا  ؟میسوروشوبالرون حاققیندا نه ایسه بیر شئیلر یئرینده اون

 واباغوالرا منفی ج؟ کریم بو سورمیمیشدیلراورایا گلاوچون  توتماق

او » :دیئد اودی. وئرده  لی خبربیر ضربهآیری  ده وئردی. کریم بیر

بر آغیر . بو خ«ایش یئرینده توتدوالر یسی گلیب،هندورمانشاهلی میک

یش او دا ا ،کی سئزیردیین باشینا دوشدو. او بیر داش کیمی بارات

 اونو دا توتسونالر. ،یدی کیان ومکویدی، مایئرینه گئتسه 

ولماسینی توت نرمانشاهلی اوغالنییینده او کیبارات اوره

الر. قاجاراخواونو آخشاما قدر ب ،یردی کیئدکر ایف بئله میردی.ایسته

یرمانشاهلی اونالرین هامیسی او ک ،یدی کیق اآچی هلههاوا 

 الدیالر،چ. اونالر قاپینی یه قرار وئردیلرمهگیلین ائولرینه گئتاوغالن

ا اونون کریم ایش باشیند بیرینجی،یا چیخدی. یاوغالنین باجیسی قاپ

خشاما آ ور کی،دونمکوم ئدی:وئریب د یخبرینما ولتوت نقارداشینی

ده کو تئزلیقارداشی باوال بیلسین،  ،راخاالر. بارات باجیسینا دئدی کیوب

 ، امنّیتکی باشالسینالر هیمهائوی تمیزله گؤره، اونا سینهگلم

 گله بیلرلر.نی اونالرا مامورالری بو گئجه

، بآسی قزلره قوالؤال سقلوباجیسی چوخ آرام و قانی سویوق

 کجهت ینتدی. بارات او قیزییب ائوین ایچینه قایئدسونرا تشکّر ا

زلری ؤ. قیز ساولدوغونو گؤردو جسارتلی بیر قیزهم ده ، یوخ لیهوبتجر

او ائوی  ،یتدی. بارات بیلیردی کیییه قایرهائشیدندن سونرا تئز ایچ
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 ،یدی کائشیت نجابارات دالیسی تدی.ییایه قیرهیچااوچون  مکتمیزله

اون  ـئشمومیّتله بودن عنفری ده توتوبالر. تبریز آیری و نئچه میجاس»

ارانما نیتی تبریزده بیر تشکیالتین ی ،نفر توتولوبدور. بارات بیلدی کی

یارانمادان قاباق، بوتون اعضاسی اطاّلعات ، او تشکیالت دا اولسایدی

 یدی. ا لیییشمههرعتیله بارات ائوین دو. سفیندن توتولموشدوهطر

ر اوچون ن اونالخیمدابا هئچ ،بیر ائو تاپدی کی کسیهبارات تل

 ق اوچون، اورایا گئتمکما او ائودن چیخماآیلدی، ئیداویغون 

 میه بیر قوجا خاندبو ائو بیر آیری ائو تاپسینالر. ،کی ایدیلرتینده ریمجبو

الری یئرین یردی. اونالرین اوتوردوقوان اوغلویال یاشایاز جؤبیر ا

رایه یاورانی ک ،یدی کیا الری دا وارقاوتا بؤیوکاباغیندا بیر تک ق

 ائدیردی. قزلیامین اوغلو دا بیر رستوراندا آشپیاو قوجا خان وئریردیلر.

اوچون  نه ،کیبلری اینانا بیلمیردی یکی ائو صاحقگیلین قابابارات

الر. اونالرین اورکلری ده بو بابتدن ی بوشالدیرگیل ائولرینبارات

 سینمیشدی.

ارزاق »یله گسیله باراتهسطاوقارداشی تانیشالر  بؤیوکین بارات

بیر  ؤیوکبیلین بویونالریندان گآال بیلدی. بو مساله بارات «ونوکوپ

 دههم  یذالرین،م اوالن کاغیاونالرین هم الز .رتورموشدویوکو گؤ

اوزون  نهایت لریکوپون دفترچهگیلین ییا سفارش وئرمکله باراتیوخار

 زاماندان سونرا تحویل وئریلدی.
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نینین خیابا «شهناز» وغوندانین اوزونلبو ائولری ده بیر دار کوچه

 . اونالر بیرینجی دفعه اورایا گئدندن بیلیردیلرایدی اطرافیندا دالداالردا

. ایدی یوخ حیسلریت ادا راحسیک اورا گئدیبلر، هم ده اوراهترتل ،کی

وار  ما فیکیرلریدان چیخایدیلر، اورا ئو تاپساااویغون بیر ره ؤاونا گ

ریتینده ک مجبومییشهد ی، ائولرینقئنه ده ایشسیز قاالرایبارات ایدی. 

ه ده ئنی پرگارالری پوزولوب.وب، یاشام یولداشالری توتول قالدی.

ده دی. بو شرایطیرباشالییه باسقی گؤسترمهگیله ؤحران باراتاقتصادی ب

ین اونالرلری فترچهد «نوکوپ»حاضیرالدیغی ین قارداشی یوسیف

 چوخ چاتدی.یینه کؤمه

ین راقیو ع لنمیشدیردّتیش ساواشکی آراسیندا یراقع ایلهایران 

ه بو یردی. تبریز دالیمباوب هجوم ائدیب،ین شهرلرینه الری ایراناوچاق

 یب،کیمی گئدتهرانا  احتّ اوچاقالریین راقیع کناردا قالمادی.دن مسله

 ،دیالر کیسالمیش امبو. تبریزده نئچه یئره ببومباالمیشدیرشهری ده او 

. قاچیردیالر ساری یهؤرمک اوچون او منطقههامی اونالرین یئرینی گ

دان بو ائولرین بیرینی یاخین کی، قاچدیبارات ران ائوده ایشسیز اوتو

قاچان  بو طرفهـ طرف  و او دیدرگین ییه چیخیب،ائشرسون. بارات ؤگ

، قرخونج هیجانینا قاریشدی. هر کس بیر یئره قاچاراقوْجمعّیتین 

ونوردو. رؤنده قورخو گگؤزلریاوجا دانیشیردی. هامینین ـاوجا

 یغینماسقوم تلیسلری و خیابانالردا  .خیابانالردا آدامالر آز نظره گلیردی

 .ردیشمبالردان گیزلنمه یئرلری، شهره بیر جنگی آتمسفر وئرمیوو ب
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نه مبانین یئریوسالیندیغی بیئره الپ یاخین  نهایتبارات 

قاالنی دا ـمیشدیر، بلکه اولوبهنمؤیه درانهویتکجه بیر ائو  یئتیشدی.

تونه آغ بیر توزلو پرده اونالرین اوس آلتیندا قالیب و قاپتور ـبوتون توز

. دیپرده آلتیندا ساغالم قالمیش ئچه دیوار آغ توزلوچکیلمیشدی. بیر ن

و  ؤیوکبدوشموش یئرده  امبوو چیخیردی. بقالردان توستیانی هیئرد هله

 ؤرونوردو.ینده سو گدیب ،کی ریلمیشدیر قویو قازدرین بی

ماسی دوروموندا باخـ کولوب ؤهر طرفدن ت ینتاماعابارات ج

ق جیری شخص. بو دوقاه چکیب گولورـ، قاهدی کیرپزو بیر نفره چاؤگ

مادا ومباالبی، کیدی ا بیر نفررونموش تورپاغا بو ـتوز بوتؤلوکلهال پالتار

ی نئچه یئرینده قان اثرلر ون بدنینیناو ائودن ساغالم چیخمیشدی. اون

لی شوبهه  رکغا بورونهاپتور بوتون آغ گؤزوـو اوز ؤرونوردوگ

 یالرینقوئریردی. بارمااونا بیر قورخونج قیافه چوخ گولوشلری 

و یان ـ بو او، ا یردی.یهاغی تمیزلپرتو ـایچینده توز قالرینا سوخوب،قوال

 .«ییمم، من دیریمن دیری: »یردییدئ یانا قاچاراق

طرف  او ؤزونه یئر آچیب،، ایبیهلهایت اتی اطرافاماعابارات دا ج

را اورادان ن سونادساعاتبلکه یاریم  ،ا یئرینه باخاندانمبوبو طرفدن بـ 

دا حاققینو قیرمزی آژیر  دال آغ، ساریبا. تلویزیوندا دالاوزاقالشدی

و  قاچیبقالری گلنده، نئجه راق اوچایع اتاماعاو جآچیقالما وئریلیر 

ین راقیئنه ده عهردن یآرادا  .دیردیلرهیرؤاماغی من بیر یئر تاپاَ ؤزلرینها
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، قوللیوخسوگیله ده تردیلر. باراتسؤزلرین گؤالری گلیب و اقاوچا

 .تضیق گؤستریردی قبئله باهالیو ها الماالرومباب

. او ینه  گلدییهمؤین قارداشی اونون کباراتـ ف یئنه ده یوسی

 «پوقرافیاتو» اریدولتین بیر سبیری اونون تانیشالریندان  ،دئدی کی

بیر ه بیلر. شمکلؤرات توتور. بارات اونونال بو ایشلرده کونتوایشلرین ک

یه مهروشؤگ ایلهس یهندوم وزونؤاآچیالن بارات  ق یولورایچ

گئدیب  جهئ، کالیب. بیرینجی دفعه دبیرستانی قورتاررالدییحاض

، بو پ قویماسیاللهر ایشه قوبارات یان اوخو اختیصاصیندا «اتاینشاء»

و ایش ب دی. هر بیر یئردن پول گلیرسه گلسین،یا سی واریقهایشده ده ساب

ترات ایشینی ساده نوک او، ،دی کیقنترات ایشی اوالجاوده ک

سی اورمّیه شهرینه باجی هردن آرادابو  کدن اوستون ساییردی.ایشچیلی

 د، افسانا ووماحم ،ائشیتدی کیک اوچون گئدن بارات مرمارالی گو

دان چیخیبالر. بارات بیر طرفدن سئویندی، بیر ایران «نیاود»قیزالری 

رین قدیم اونال آرتیق ،کی حیسینه قاپاندی قبوشلو قراقطرفدن آرتی

بو ایشه، او ـ  ندیدرگین او ایشدبارات تبریزده  یالنیز سیندنومیتهشهر ک

 .ریوخدو یتشکیالتی بیر ایشدن خبربللی  هئچبو ائوه قاچیر و ـ ائودن 

نده سییدارها قستاندارلیوا ایله «حسن»س یهندوم نهایتبارات 

 ،دیاشی ایله تقریبا رات تانیش اولدو. او چوخ محترم، خوش صحبت، با

قاباغا  ولموش،ؤکقدار تیباشینین توکلری صاف و بیر مق، ، آریبیر بویدا

وغوندا یدی. بیر قولتا بارات کیمی یاواش دانیشان بیر اوغالنو دارانمیش 
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 زلوک،گؤده همیشه  ندهگؤزلریین یان موهندیسکیف داشی گؤنبیر 

 وزونبارات اونون یانیندا اؤش وار ایدی. گولو لیرامیاحتده  ندهاوزو

 دی.اونونال دانیشماغا باشال ئدیب،ا سحیت اچوخ راح

 قوناق گیلی ائولرینهؤروشلرینده باراتگگیل ایکینجی حسن

گیل بیر اراتب یردیلر. یق ایستهگیل ائولریندن چیخمابارات .رالچاغیردی

 سیرار او بی ایلهت ابار تمکدن سونرائگیلین ائولرینه گدفعه حسن

. باشالدیالره یگؤرمهسینده وسکو، آذرشهر منطقهای ایشلرین« توپوقرافیا»

ئولرینده ا اونالرینتاکیدیله  گیل ده اونالریننیگار ایلهبارات  آرادابو 

 ردی.ائدی تاایشلرین راحتوپوقرافیا ین بارات ایلهبو حسن قالیردیالر. 

 وار الریقوشااونالرین ایکی ا طیب باجیسی ایدی. ین خانیمیحسن

 ایله دی و اوغلو ایکی یاشیندا. نیگارررد یاشیندا اوالؤیدی. قیزی بلکه دا

دیردیالر. اونالرین ائولرینده قال توپوقرافییا ایشینه گئدندهسونا دا اونالر 

ز ؤا تنهای ،ردولر کیؤگیل گباراتدان سونرا ایکی هفته قاالن ـبیر

و بیر یئر توتاالر. ا یئنیاؤزلری اوچون ، گرک ات دئییلائولری راح

یز ساتگیلی راحقال حسناورادا قالما قاونالر آرتی ده بیری طرفدن

 ائدیردیلر.

تحویل  یز ائولرینؤادیکلری آرادا گیله گئتحسنگیل بارات

مک لبیر ائو آختارا بییئنی گیل  داها ؤره باراتنا گوئرمیشدیلر. بو

حسن گونده ماشین  ایله . او بیری طرفدن ده باراتاوچون آزاد ایدیلر

 یردیلر.ائدوام اایشینه د توپوقرافییا وسکو، آذرشهر و اطرافا گئدیب،ا ایله
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 «خانه سازی»گیل بو دفعه تبریزین ـ آختارا باراتآختارانهایت 

ارتشی  اغیناتوآپارتمان تاپدیالر. بیر اایکی اوتاقلی بیر سینده بیر منطقه

ئوین بیر ا ،او گؤرهز وسایلین قویموشدو. بونا ؤابی یائو صاحاوالن گنج 

له داها گیبارات کیراسیباخیمدان اورانین  قدار اوجوز وئریردی. بویم

 ایدی. ونغاوی

یدی. بارات داها مجبور ا ین بیر آغ ژیان ماشینی وارحسن

یه ئتمهگ ایله اوتوبوسپیادا یا  ینگونده چوخلو زامانکی،  ریلدیئید

یری ت ین ایشی کروکی چکیب،بارات رافییاداتوپوقین. ئتسصرف ا

ق ایدی. اونالر آخشام یازما لری اوخویوبهلیو حسن ده فاصق ساخالما

دا لر اساسینلر و زاویهمسافهاوستونده  خریطهاونالری  گلندن سونرا

 ر.لائدیردی اعمالاوستونده  اتیبیحاسوم اوالن میب، سونرا الزیازی

سیندن بو ایشین عهده اولدوغو اوچون شی هندسی بیلیمیین یاخبارات

ی یینلیچتبیر  هئچدان اونون اوچون علمی باخیم. یاخشی گله بیلیردی

. ایدی نلوغووغاونون یور وار ایدیسه، یی. بو ایشین بیر چتینلیایدی یوخ

دیواریندان   ـدن آخشاما قدر گرک خالقین دام وبحصبارات 

 ازسین.ی ـی اوخویوب لرکی، حسن نقطهتیری ساخالسین  دیرماشیب،

بیر  ماسیقورتارین ایشلرین «آذرشهر»و  «سکووا» ینحسن ایلهبارات 

ؤلده قورتاراندان سونرا بیر . اونالر بو ایشلری چآیدان آز چکدی

 ندان سونراه گتیردیلر. ایشلر قورتوالذ اوستونینین ایچینده ائوده کاغهفته
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ا بیر بارات د ،دیهزامان چکمسینه وئردیلر. چوخ ق دایرهاونو استاندارلی

 ردو.ؤوزو گاپول قدر  کئچینمکقدار یم

 کی، پولو بیر آز داها چوخ اوالنیردیلر یهزلؤحسن گ ایلهبارات 

 آزبیر  گؤرهگیل بو ایشه ده اونالرا وئرسینلر. باراتپروژه  آیری بیر

ه ائولرین یئنیز ؤا یننیگار ایلهبارات مساله  دیلر. بوای لیؤزمهد

 اننیگار هفته ده بلکه اوچ گون آبرس .ماالری ایله بیر زاماندا ایدیآلیش

 «چیودهت»یاشلی  ،ایشینه گئدیردی. او «بیچیمچیلیک»بانیندا خیا

ندن و ایش سیئتمهعه ایدافوکیشینین ایشچیلر و سولچوالر مرامیندان م

 سیانتلی بیر یئر یاراتماسیندان دانیشیردی. نیگارین روحّیهمتوحیطینده م

ونلرینده گ کین ایشسیزلیاّ باراتآمیلدی، ئیدان چوخ راضی دقچالیشما

 ر.دّی باغلی اولموشدوالیرالردا نیگارین دا ایش پولونا اونالر جیبو آخ

هم  هندیسمنطقه «سازیخانه»تون بینا ائولریندن عیبارت اوالن بو

ادا گیل اور«میجاس»شیردیلر، هم هیلگیل اَ«رشید»ی ین قارداشبارات

ین باجیسی ارینین هم بارات بو یاخینالردا نهایتاولوردوالر و 

 هد نهایکی د ـاورادا بیر شیردیلر.هیلقوهومالری اَن دان گلستانوکورد

ده سیتهاونیورده ایندی تبریزگیلین ایدی. بارات تانیشالردان وار قاوزا

روردوالر. هردن گلیب اونالرا باش ووقدیم تانیشالریندان ان اوخوی

و  اولور کویـهایهمیشه  غی اوچوندا چوخلو جمعیّت یاشادیاورا

 یدی.ا حیطوهمیشه جانلی بیر م
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 نشهیلده اَسازیخانهین «مارال»ین کیچیک باجیسی بارات

 یدیا وارو رد اوغؤیدیلر. اونالرین دا میدا معلّستانوکوردقوهومالری 

 ردنهدی. بارات ریاشیندا اوالرد ؤو، بلکه اون دییومیسیندان بؤاه ،کی

همیشه سیاستدن دانیشاردیالر.  ؤرندهیا خیاباندا گ ،اونالری قاپیدا

ک؟ و جغیندان؟ نه زامان بو رژیم گئدهه اوالجائجن نینتیعیّین وضایران

والر و غر؟ و بونالرا بنزر سوررلروؤالر نه ایشلر گسیاسی تشکیالت

 الر.قدانیشی

. بارات اونالری چوخ همیشه گولردیلر رد اوغالنؤاو د

 ماالمباوو ساواشین ب نگینج هلهتبریزی  .وشدورمؤگیلده گمارال

ر ئچه گوندن بین آردیجیلالر دا قراخمیردی. اوچاوب آزاد هئچیرلری آژ

یر سسی آژ ،دن ده سئوینیردیلر کیبیر نظر گیلبارات ئدردیلر.ـ گگلیب 

تبریزی  هلهلر. سینه قاچا بیلیردیآلتینداکی طبقهبینانین یئر اونالر  گلنده

دیلر رئدیس احیگیل بارات وورمامیشدی. یاخینداالری قین اوچاراقیع

 جاق.اوال احتماال الماالر مباوب یرابیر س ـ تئز بو ساواشدا گئج ،کی

، یولداشالرین بیر داها قولل، یوخسوا، ایشسیزلیکالممباوب

ی ییالرین رهبرلتشکیالتسیاسی سولچو  ،وب ـ یاخاالنماسیتوتول

کره یباراتی ف ...و قسی، باهالیمهگلمه غینشیهئچ بیر ایفیندن هطر

بو  دایانماغی دان چیخسین. اونون بو مئتودالاو دا ایران ،سالیردی کی

ک ده مزلهؤبو گ سین.ماسینی گؤزلهتوتـ گلیب ، اونو کینادا ایدی مع

 شان یوخنییندن رهبرلی سیاسی تشکیالت هئچایدی کی، ده او شرایط
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ردوالر. بو لوده توتومرحله ـدسته یولداشالری مرحلهـ. دستهایدی

 ده بوراخیردی.  یز روحی تاثیرینؤوضعّیت اونالرین ائولرینده ا

 نجی،بیری :دوشونوردو غیچیخما دانیول فرقلیبارات اوچ 

« سرو» ،ایکینجی ک؛کئچماردبیل آراسیندان آرازین او تایینا  ـآستارا 

انیشالر و ده ت، تبریزاوچونجو کئچمک؛یه سینیری اطرافیندان تورکیه

. ئچمککدن ماغا چالیشیب، مرزآل «پاسپورت»ه سیلواسیطهیاخینالرین 

ینا الرین قاچماسفعالدولت سیاسی  ،کی رشدیگلمییه جهاو بو نتی

 راضیدیر. بیر ده اودان داها سینمانداندا ساخالیریده زهایچ ناونالری

جی عوضو آپاریو  ومهوم ر دهدقاو  ،یل کییه دئدینیین رهبرلیتشکیالت

دن مرز ایلهریسکی وار. پاسپورت  آزهر اوچ یولون بیر نهایت،ولسون. ا

 یل.یو چوخ دئ قردان آرتیلالنین ریسکی او بیری یوکئچمه

 لریم اوالن مدرکیو الزماغا دانیش البارات تانیدیغی آدامالر

. باشالدی یهمهلری یئتیرشیآدامالرا سفار تاپشیریلمالی، ماغارالیحاض

ل اوچون تحوی ق، پاسپورت آلماحاضیر اولوبی لررکآخیردا اونون مد

ز ؤورت اوچون عکسلری سولدوز شهرینده اپاسپبارات لمیشدی. وئری

می بو کی کیو همیشه ا چکدیریبسیندماغازایولداشالرینین عکّاسی 

دن نه» ،کیه معروض قالمیشدیر تنقیدینبئله نالرین او ایشی اوچون

ز توتولما احتمالین ؤ. بیر داها سولدوزا گلیب و ا«سولدوزا گلیر؟!

جور  آیریایسه زو ریلری ده خطره سالماسین. بارات اؤال او بیقآرتیرما

ایشی ایله یولداشالرینا روحی بو  ،کی بونا اینانیردیدوشونوردو. او 
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 تحمیلفیندن هکومت طرؤّضد بشری حها اونا وئریر. بیر داگوج 

 یشدیر.سیندیرم قاداغانی اولونموش

سینی همرحلز نورمال ؤا نینپاسپورت آلماسیلیکله، بئلهبارات 

لری همانتیک گئجولونون رؤچ «مرند»اونون  ییردی.سینی گؤزلهکئچمه

ده اون ایکی ساعاتونده اولدوزالرا باخماسی و هر گئجه دام اوست

سی، مهفینه گئتهلفا شهریندن آرازین او بیری طروج نینآرزوالر قاطاری

ین بیر داشالرینیول نهایتلری و ودگیلین آرازین او تایینا کئچمهماحم

لمی ق ،یارادیباینانماغا گوج  زونهؤا قآرتی داداها توتولماالری بارات

یر بایله باغلی  لریؤز دورومو و دوشونجها ئدیب،لینه آلیب و همّت ااَ

 یازسین.شعر 

 ،لفایا بیر قطار گئدیرودن جمرند

    گئدیر قطار بیر جلفایا مرندن

 .گئدیر قان آخار ،یمیهاور اوخالنیب

 کاروانی بو سور آهسته رواناس

 .گئدیر مارال بیرییب قالما یمطاقت 

************** 

 آرادا آخیر یبیلدایشاق آراز

 هاوادا کسیر قسویو کیمی قابیچ

 هارادا بیلممر، اوتایدادی یاریم

 .گئدیر دوالنیر ،پروازالنیر روحوم

************** 
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 یاری ده گئجه دی ایکی اون ساعات

 باری رانصافدی ق،ارانلیقمدو رئی هر 

  یاری ده ایشلر لوندهؤچ مرندین

 .گئدیر کاروانیم قالیم، تایدا بو من 

************** 

 ایچینده قسویو یاتیب اوستونده دام

 ایچینده قوش قوردـ یاریسی یننگئجه 

 ایچینده یلرؤگ یریآرا زلریمؤگ

 گئدیر؟ یا گلیر، هاردادیر، اولدوزوم 

************** 

 انسانالری پاک آختاران قآزادلی

 اونالری باسیب سالدیالر وسداغات

 قانالری جوشان ینایسته عدالت

 .گئدیر کاروانیم قانینی، سوردوالر 

************** 

 گون هر قانیمی سورور قانالرقسولو

 گون هر زوموؤس دا کسیر بایقوشالر 

 گون هر یولورؤد نداندایز الریمتدوس

 .گئدیر کاروانیم، چکیرم رایاه من

************** 

 ئدک،ا آباد وینئا عدل دیکایسته بیز



237 
 

 ئدک،ا دوران کیمال کنیؤت تر 

 ئدکا ادببر ختینیات سورانین قان

 .دیرئا کمؤح یاالن و تزویر و حیله

************** 

 زونؤس بیلسین هئید سکهردئدیک  بیز

 زونؤا بیلسین آال ،نیحق توپالشیب

 زوناؤ سینئتا قیتّفوم قوروب جمع

 .دیرئگ ردهئی قانالری وانالریناج 

************** 

 ردیلرئو ندانیز ایل شئب« کاظیما میر»

 دیلرئتا بخت قارا یول بیر« هرینیم»

  سوردولر ماتولوظ القاوشا رپهؤک

 .دیرئگ نییبهلئا باد بر مینلری 

************** 

 جاققالخا اوغلو انسان کنوار لوموظ

 قیراجاق زنجیر ،اولماسا قآزادلی

 آالجاق، ظالیمدن حق ق ایلهرناید

 .دیرئگ زمانه چوخ صبری تاریخین

************** 

 ایچینده یلرؤگ ،هاردادیر اولدوزوم

 ایچینده لمتوظ هدجهئگ ققارانلی 
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 ایچینده ستانوب الشیرقاوزا طاراق

 .گئدیر خیالیم ،دویمورام دای سینهس

************** 

 دیلینده آنا زلرینؤس ده «دنیز»

 لیندهئا « لدوزوس» دوالنیر خیالیم

 ایچینده کند بیر جوهود، رمنی،ئا کورد،

 .دیرگئ زمستان ،قیشی اتشاخ کسوردو

 

اجاغینی یهارادا  ساخال ییازیسیناوالن   ذدایکه کاغیبارات بیر ت

ن آراسیندا شعر کتابینیبیر نین موالنا جالاللّدین رومی نهایت،. دیبیلمیر

عت ائدیب و بو گونلری یادا ساال یراجوزامان اونا مـبلکه زامان قویدو،

 دا نادویغوالریلر و ومانتیک دوشونجهر یفی،ز عاطبارات اؤ بیلسین.

 ،اوخودوغو ماهنیالردا ونرشید بهبودو، اونالری بیر داها آییراراقزامان 

چه  باران را»اوخودوغو  ین یئنیجهشجریاندا یا ، «قآیریلی»دن وملهاو ج

، بیر ییبائتمهوام اد ده چوخآنالر یئنه روردو. بو ؤماهنیالریندا گ «شد

 تیریردی.وجوم گلر اونا هچکرگئداها 

 «کوشُ» بؤیوکدانیشاندا بیر  ایلهبارات بیر گون باجیسی مارال 

زه دان تبریومالری تهراندان تبریزه گلن قوهکوردستانی. خبر آلد

 یینایکیسی ده جانالر ،ف ائدیبوماشینالری تصاد ال گلندهاوتوبوس

ن اَ ،یک آناسیز قالیبالر ـی آتاغرد اوشاؤن دیاونالر میشدیلر.لدن وئراَ
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یدندن ک خبری ائشوشُ بؤیوک. بارات بو دیای رد یاشینداؤاون دو ییوؤب

بیر  هئچ قریندن طبیعی اوالراتالیب یانینا دوشدو. اَللالری سوسلسونرا قوْ

 یینه گلنده کوردجهین ائلچیلیاونالر مارال آنالرایش گلمیردی. او 

ری ماهنیسین اوخوماال «پاییزین صاباحالری»یا  ،«کات پائیزی بیانی»

 ا ـ آتاآتائولرینین یاخینلیغیندا قدم  هردن ده اونونالیادینا دوشوردو. 

 دو.وریادینا دوش لرییدّی سیاسی بحث ائتمهج

 الرینقتاسی و اوشاآینیین قامارال نهایت ،ئچدیگونلر ک

یر ب ده اونالرین ائولریندهسازیخانهسی تبریزده اوالن کیچیک عمی

 قراقالرا آرتیقاوشااوزونو مده ییدوالر. بارات بو مراسقو میمراس

 ئلهب، یاخین قونشو و تانیش کیمی تانیتدیردی. بارات یبیاخینالشدیر

نالرا ری اولقالر، عمیقاالجا ندهیائولرده قالر تبریزاوشا ،کی باشا دوشدو

علیک و  ـسالماوشاقالرال ین . باراتقاوالجا باش ووروب، موغایات

ارداشا راست ق بؤیوکخیاباندا بارات ایکی  بیر گون آرتیردی.وشو گؤر

بر تئز گئدیردیلر. بارات اونالردان خ ـگوله تئزـیئنه گوله ،گلدی کی

میز آتا :واب وئردیاقارداش ج بؤیوکز؟ نیهارا گئدیرسی ،آلدی کی

اهاالشاندا قیمتلر ب ،کی رساخالمیشدی ـآلیب  یقدار یئرآلمایایدا بیر م

آلماالر  یئر کی، چونوشتری آختاریریقایندی بیز اونالرا م. سینسات

 ب.یقوخوماغا باشالی

 سینییی دوشونمههجه گئتمیو خارآلماق بارات پاسپورت 

تبریزه  ریین اَ ن، مارالوحسؤآرایا قویدو. م ل ایلهگیبیرینجی دفعه مارال
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م هلرده  . بو گلمهچوخ گلیردیاالرینا آپارماق اوچون مال آلیب ماغاز

روشوردو. ایله گؤ گیلباراتباش ووروردو، هم ده  قارداشارد ؤاو د

روش اوچون ده ؤگیول یالنیز او بیر  ،دی کیئن باراتا دوحسؤم

ز ؤسونرا ا گلندن یی دوشونور. او گئدیب،هیه گئتمر، تورکّیهاولمالیدی

 پایالشار. ایله  گیلکلرین باراتردوؤلرین و گوبهتجر

ری هر القین اوچاراقیشیردی. عهلیدّیلری جالماالرین خبرمباوب

بریزین ده ت ،. بارات دا بیلیردی کیالییردیمباوگون بیر نئچه شهری ب

 زالیر وماالر باشالیاندا ایش ده آالمباودیر. بیر طرفدن ده بچاتاجاقنوبتی 

تیندا قویوب آل تضیققتصادی یاق آرتیگیلی بارات ،تعطیل اولوردو. بو

رد ؤا دسونا خانیم د یردی.ئدمکن اوغیر ملرینی هوئرم کرااونالرین حتّی 

ان سونا آنالییینی دئچکلر سینده نهیان ـ یؤزره آرتیقیاشینا یئتیشمیشدی. 

ه ده روحی خطرلر یوخ،جسمی الماالردان تکجه مباولر و ببو آژیر

اشایانالر ی بوتون اوراداسی گلنده ه. هر دفعه آژیر سمعروض قاال بیلردی

 گئدیردیلر.سینه غیداکی زیر زمیاشآپارتمانین الپ آ

ن عیبارت داالرقیوال سیرابیر  قارانلیقمومی قبیر کیمی وبیر ع

دی. رالنیبو زامانالرا حاض نیب،هوش تمیزلایـاواشیاوالن بو زیرزمی 

اورایا ده لبیر نئچه رادیو اَ نلری ینین ساکاآپارتم سی گلندههآژیر س

آژیر  ن دئیه،سیؤرمهروحی ضربه گسونا  باخیمدانبو  اتیردیلر. باریلتپ

 «پانج زلنگی»و اونالرین یئر آلتینا قاچماالرین بیر  یسینمهسی گلهس

 کی، کیمی قاچیردیالرزامانی  قبیر اویناماسانکی دیب و هاویونونا بنز
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ه د، تبریزدّی اولوردو کییلر. اونالرین اویونالری او زامان جگیزلنه

د اولدوالر یگیل بیر دفعه شاهسی گلیردی. باراتهالرین سامبوسالینان ب

بو  مقامی دیریجی. سئوینجالندیمباوب هسی دمحّله« سازیخانه» ،کی

 . رمیشدییمههد بینایابیر  هئچمباالر وبو دفعه ب ،کیایدی 

. ه وورولدود «سازیخانه»النماالرین بیرینده مباوبو ب نهایت، 

رد ؤبیرینجی ایش او دگؤردوکلری ، ارکنیه چیخیائش گیلبارات

الر بون ،کی الرراخدیوبیر یازی ب ،ائولرینه گئدیب قارداشالرین

 بیلرلر. هگیلین ائولرینه خبر وئرباراتساغدیر، اونالردان نه خبر؟ اونالر 

ت اولدو ا، خیالی راحوبگیلین ائولرینه باش وور«رشید»سونرا قارداشی 

ماغا باخ النان بیناالرامباوالر. سونرا بارات برنالر دا ساغالمدیاو ،کی

 امبویر بب ،ردو کیؤاونو دهشته سالدی. بارات گ کلریردوؤگئتدی. گ

 ـبکوؤنه قدر سسیزمیا زیرانین یوخاریسیندان توتوب، حتّبین

 ،یبیلیب و آنالدی ک وونجمباالرین گووبارات ب نداغیتمیشدی. او زاما

ستانا یی قبرموموع بؤیوکبیر بیر امن یئردن آرتیق نن یئر، هاونالر گیزل

ر لیر و شهرین خیابان کنارالریندا اوالن قوم تلیسلریندن قایریالن یئریهزبن

گیل تامیندن بیرین یئرلشدیره بیلمزدی. بار تین اوناماعاده جشهر

 ایدی. تلری یوخمنیّبیر ا هئچقاباغیندا دا  النمامباوب

 

**** 
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اونالر بیر داها ایشه  ،باراتا خبر وئردی کی «حسن» بیر گون

یر شهرلرینین ب «اردبیل»و « شکین شهریم»لر. اونالرا ریاشالیا بیل

ر داها ایشه و بیزونؤبلر. بارات اوئری توپوقرافیا ایشینیلوملرینین ؤب

دا اونالرا  یین بیر آیری ایش یولدشو دفعه حسنرالدی. بیحاض یههگئتم

توپوقرافیادا  و اورتا مکتبی بیتیرمیشی. او یولداشالری بیر دای قاریشمالی

 ت اونو. بارارگلمیشدی سیندن. ایلخچی منطقهیدیا لی اوغالنوبهتجر

دو. سونرا رگؤ ، اجتماعی و مهربان بیر اوغالنق، گولش قابایرلیآزاد فک

. ه چالیشیریمهگیزلت واولدوغون «بهایی»و  ردی«بهایی»او  ،کی باشا دوشدو

یر بیرینجی دفعه ب آزاده اولماسی یئتردی. بیر داها بارات اوچون اونون

. سونرا ه داورانسینئجدا بیلمیردی نقیاخیندان اوتوروب دورما ایلهبهایی 

 بیرلرینه یاخینالشدیالر.ـاونالر یولداش کیمی بیر

 مک اوچوندا ایشلهاورا هره گئدیب،شکین شیگیل مبارات

 دیلر. باراتای ا یئر توتوب و اورادا قالمالیدرخانایسافواورادا بیر م

ش و ای وئریب قراره ئجلرده اونون ناینانیب، مالی مساله تامه ـ«حسن»

ایدی. راضی  وئردییی هر هانسی قرارال، سینه راضی اولوبمهؤرگ

نا ایله حسن دوربینلری ژیانین دالیبارات  ،گون او گون اولدو کی نهایت

ه جی دفعایکین بلکهفینه یوال دوشدولر. بارات هشکین طریم قویوب،

بیر ماشینال  کمینیبو دفعه  ،کیله بو فرقلبته، اَگلیردی،  یولوبو اوالراق 

 باخا گلیردیلر. ـهر یئره باخا
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ولون . یباشالدیالریه مهسینده یوال دوشاهر جاده ناونالر تبریزد

ر. هر نه یرمیشدیتقالری باراتی هیجانا گیللسوالری و یاشی داشی، ـداغ

الرا یاخینالشیردیالر. نه قدر قداغلی قدر، او الشیرقدن اوزاقدر تبریز

 یلهاطبیعت  حیاتو  قیاشاما قدرالرا یاخینالشاندا، او زامان او قداغلی

بارات داغالرین  ؤلومو اولوردو.داشین بیر بـداغ ،لونؤقاریشیب و چ

ونون شؤداغ د نیپالتارالریلرده قادینالرین قالرینداکی کنداوجالی

نده داشین رنگیـیلیملری داغکان و توخون ینییدیلرینه بنزهلوگ

روب، داغ ؤکی قوزوالری گؤلدهچ ،روردو. اوؤآشکار گ یاولماالرین

له طبیعی لرکچتینلی ردقاونالرین نه  وب،رؤرین گلکآری پتؤشونده بالد

 روردو.ؤگ یالرینیاشاما

اوالن  ایستی سو و توریستی منطقه اونالر ناهاردان سونرا

اما گیل گئج اولدوغو و آخشکئچدیلر. باراتسیندن منطقه «سریئین»

اواالن وام وئردیلر. ساالرینا دلیو یشکین شهره یئتیشدیکلری اوچونم

یئتیردیلر.  مشکین شهرهباتمامیش گون  هله کئچیب،لریندن کداغینین ات

یشدی، اورادا یئت «مشکین شهره»شیردی کی، لهریکیبارات بیر طرفدن ف

. ییراونون یولونو گؤزلهیل قاپیدا سماعیونیورسیته یولداشی اونون اا

دا یرخاناافسوبیر م وزوندوشنده اؤ قارانلیقرات یاالر تئز پوزولدو و باؤر

شام  راخیب،ورین بوتاقدا وسایللا نفرلیکایکی  ـاونالر بیر ،کیگؤردو 

 چیخدیالر. هیائشی اوچون کیئم
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 ولوبورکو  ق سرینآرتیواسی ایای هین شکینیبارات اورادا م

 هد نی بیر طرفدن اوشویوردو، او بیری طرفدنؤره گئجهردو. اونا گؤگ

دا چوخ خوش گلیردی. اونالرین یئرلری  قان آلتیندا یاتماغیور

هرین یشکین ش. مونوردولررؤگ اتسیزیر آز راحره بؤگ سینهییشمهده

نی نهایت گئجهگیل نظره گلیردی. بارات قارانلیقلری داها گئجه

یردیالر. یرالیبیر ایش و چالیشما گونونه حاض یزلرینؤا وبحه یئتیریب،ص

تارالرین تمیز پال ،قیرخیب اققالالرینوزلرین یویوب، سونرا ساـلاونالر اَ

  حاضیرالشمیشدیالر.اوچون ئمک بحانه یویب، صیگئ

 هلیا قجادان بو منطقهقابا «حسن» کی، یئتدس احیبارات 

گیله تبارا« حسن» .چالیشیبشهرلرده گلیب بو بوتون ر و تانیشدی

بحانه وص ،دی کیرستؤنی گخانایرخانانین قارشیسیندا اوالن قهوهسافوم

 هتز ایله خاماـی بالهامیس ییه گیرندهرهاورایا گئتسینلر. اونالر ایچ اوچون

 دهنتیرخامانی گـبال. اونالر ش وئردیلراریفیسرک ؤیشمیش چب

ینین قویونالرری و لاللرینین باکتن اَین داغیناالساو» ،ردولر کیؤگ

. ردیمیشئمهخاما یـنا تای بالؤمرونده اوه دادی وار. بارات عن الرینینخاما

نین نهوبحال چکه بیلمیردی. اونالر صدان اَ قالری دا یاالماقبارات قاشی

بارات  دیلر.گئته یمهله، سونرا ایشایچیباوستوندن نئچه استکان چای دا 

ک مئی نهوبحاص دوزگوندنیادا  ،بیلدیتزه  ئیندن سونراخامانی یـبال او

نسانین یقاریشیب، ا ایله خامانین دادی طبیعتین عطریله. بال رده واردی

  ردو.جذب اولو بدنینه دیلیندن
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یمی ما هر ایش کآیلدی، یچتین و آغیر دئگیلین ایشلری بارات

را سورندن سونایشلری بیر هفته ده «مشکین شهر»دی. قزامان آپاراجا

ری القپالدیلری و توکدورؤ، هم ده گقلرینه باش وورمااونالر هم عائله

 لیهیازماق اوچون تبریزه گلماوستونده  خریطه یبیلگیلرین هامیسین

 ین چوخ زامان ایشی کروکی چکیب،ده باراتیشکینئنه ده میدیلر. ای

اونون اوستوندن حسن  ،یدی کیق الری ساخالماکیرداونون اساسیندا 

 شکین شهرینیاونالرین م گؤرهتوروردو. بونا ؤلری گآراالر و زاویه

اونالر  .یدیا وارآیری بیر دفترلری  اوچون قاوستونده یازما یبیلگیلرین

 دی.یا ده ایشلری اولمالیاردبیلایله شکین شهر یرد هفته مؤد تخمینا 

لریندن اجهن بوفئلئق، تقرارالشارا لری ائولریلهگیل گئجهبارات

 میا خانن آچیب دانیشیردیالر. کیچیک سونوفئلئگیلین ائولرینه تحسن

، آتاسینین یکوردو کؤت شیرین دیللر ندا آتاسینالین داوفئلئدا هیجانال ت

اونالر  لهموّمیتومّا عآین شیرینلندیریب، سونرا داریخمایا سالیردی. یاوره

 اغچالیشما ایشلرینده قراقآرتی دن گوج و قوّت آلیببو مساله

 بوجاقدان ـداما،  ـیه، دامدانکوچهـدن ییردیالر. اونالر کوچهرالیحاض

نموش ی اولوبللبیر بهیینه بیرهیردیندن برق یهیردبرق  بوجاغا، نهایت

، سونرا یک توردولرؤاوچون بیلگیلری او دفتره گ سیخریطهلرین منطقه

 .تیرسینلرگتیرمک اوچون تبریزه گذ اوستونده یاونالری کاغ

یشکینه م سلریهندور میناظ ،خبر وئردی کیباراتا بیر گون حسن 

شکینه یمده کر. اونالر هامیسی بیرلییرلیئتمک ایستهایشه نظارت ا گلیب،
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داره یی. ادتیلیه قاگلمه ـرلر. بارات دا بو گئدیبلیدیگلمهگئدیب 

 قلردن آرتیکمو رشوه ایستهالر قبازلیقالر، دستهاوغورلوکی یندهسیستم

ز ایچینه ؤگولموردو و چوخ ا هئچاوزو  ینحسناوالن خبری 

 خین و محکم تانیشی اولدوغو اوچونده یایداره. بارات دا اقاپانمیشدیر

 دانارالمیحاض خریطهبیر  هلهبیر غم وئرمیردی. بونالر  هئچاوزونه 

ئدیب، بونالر گ نهایتلر؟ ییریه  باخماخ ایستهیسلر نههندوم ارتچینظ

 ،یبیئی رستوراندا ناهار یشزیب بیر یاخنی گلهیاالندان بیر نئچه محّ

 تبریزه قاییتدیالر.سونرا 

 ،کیدی حسن بیلیر .جکدیسورهر زامان الساعاتیول اوزون و 

بلر. او ییهمئبونا د یسلر اصلی نیّتلرینیهندوم ظارتچیبو ن نهایت

هردن اَ سینلر. آخیردا،ئهرینی دؤزلرینین جؤاونالر  س ،کی ییردیگؤزله

نوب و ؤسلرین بیری دیهندواو م  تبریزه گلندن سونرا ساعاتبیر یاریم 

خریطه  وموزیتوردوؤاو بیزیم گ» :س حسنه دئدی کییهندوم ایلهشاره یا

نن ه گووهصاف اورکلی و هر کساوچون بیلگی دفتریمیزه بیر باخا بیلر؟ 

دفتری  دی. اوهمحیس ائت کبو ایشده بیر چیرکینلی «یس حسنهندوم»

 اونا تحویل وئردی. چانتاسیندان چیخاریب،

 ارتچیظنقاباقجادان بئینینده باشقا فیکیر و نیتی اوالن بو 

بو دا  :دی کیئاونالرا د، الیاراققاراز وتئ ـس دفتری یاالندان تئزیهندوم

 یلریحسن بیلگ ایلهبارات  ،ایشده شریک اولسون. ایندی کی

نوب ؤد «س حسنیهندوم»تیرسین. یذ اوستونه گ، او دا کاغتوپالیبالر
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، بیز ده زنییرسییهزلؤ. سیز بیزلری گرمانعی یوخدو هئچ ،دئدی کی

 تچیرا، نظمثبت باخیلسایدییه بو مسالهمّا اگر آ لیییک.مهزلهؤسیزلری گ

ده لاَ قدی و او دا بو ایشدن بیر سهمسین نّیتی بورادا قورتاراجایهندوم

 ولدو.ابللی سونرا  رکین اولماسیینون نیّتینین داها چ. اوجکدیائده

ایشلر  قده قاالن یاریمچیلیی بیر طرفدن اردبیلزلرینؤگیل ابارات

 ارتچیظبیری طرفدن ده حسن او نییردیالر. او رالیاوچون حاض

 کیرمتیذ اوستونه گنی کاغخریطه ،سلردن خبر آلیردی کییهندوم

ری خبن دن سونرا اونالرا گلنئچه هفتهایشلری قورتاردی، یا یوخ؟ 

 نا تؤکولدو.اشیب ینو حسنی ق سو کیمی باراتر سطیل سویوبی سانکی

یریب. ی ایتاونالرین دفترلرین ،دی کیئس بونالرا دیهندومظارتچی ن

ن دهن ،یدیلر کیا تابونالر اوّلیندن ناراح دی:ئنوب باراتا ددؤ« حسن»

لرینه تهتانیش توپوقرافییا دساونالرین  لر وگیله وئریببو ایشی بارات

زلری ؤر بو ایشی اوّلیندن ارلییگؤره اونالر ایستهیبلر؟ بونا یهرموئ

 رسونلر.ؤیب گیباشال دانریفیص

ونو بونا گؤز قاللووتون بو نئچه آیین ایچینده یوخسولبارات ب

پول  قداریلینه بیر مو اونون اَ تیکمیشدیر کی، ایشلر قورتاراجاق

بیردن ده رایطجک. بو شهیلبیر آز تاپا ب وزونؤالیکله جک، بلکه بئلهگله

. بارات گؤردوشرایطین ایچینده اؤزونو هئچ جور آچیلمایان بو دوالشیق 

یه رمهؤایش گبیر آیری  وزونؤا اوزوب،ه یدین او ایشدن بو تئزلیمیوا

 ییشزامان او ا ، نهتاپیالجاقه زامان بیر آیری ایش . نحاضیرالمالی ایدی
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زگون ده دوبو اؤلکهبیلمیردی.  ...و غینیباراتا پول اوالجا قورتاریب،

ورالرینا خدولت روشوت، ده سنلرین اورتاسیندا ایشلهلفحله کیمی  چؤ

 ییب،ماه ده قانع اولیشوهوسی رسیرااونالرین بیر  هله لیسن.همشوه وئرور

چکمک  ییهرهالرین هامیسینی ایچلبونالرین ایشلرین و قازاندیغی پو

آغیر یر ب سونوضعّیت بارات اوچون  آرتیق بو شرایط ویردیلر. یایسته

جک قرارینی یهمه بیلقاال داها دهؤلکهابو  ناونو ضربه اوالراق،

یم آرتیق اونو ک هئچ آرتیق بو قرارا گلمیشدیر کی،. او کسکینلشدیردی

 جک.یهه بیلمهقراریندان واز کئچیر قچیخمادن اؤلکه

سینه عایلهت االرین آلمیشدیالر. بارین هامیسی پاسپورتگیلبارات

 دان،یولبارات هانسی . آچیقالماغا باشالدیواش ایـواشاینی بو مساله

 ـیولون دا آغیر چیخمارگان یولوندان یبازقانونی اوالراق ، یا ققاچا

 ،یک ایدی م بووهو. هامیسیندان ملی ایدیقرار وئرمهیب و ئدیونگول ا

ه مملکته زگؤاو بیر ا ایدی. ین جیبلرینده بیر قوروش دا پول یوخبارات

لره ها اؤلکیا باشق ،ؤزون اوروپایب سونرا ایاورادا یاشا گئدیب،ه ئجن

 دیر؟جکیئتیره

 یگارن قراری ایله راضی اوالنچیخما  دناؤلکهپاسپورت آالندان 

، او بیری چکیردی کچتینلی ئتمکدهقانع اسینی عایلهز ؤبیر طرفدن ا

ال یینه خاوره ؤزلرینین تاثیری آلتیندازو اونالرین سؤاده طرفدن 

ا آیی، رتیایین اوفته باشالمیشدی. یخالوم دوشوب دوالیی یول ایله
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، ین جیبلری بوشبارات ؤزل اوالرکنو گ لیگونشهاواالر ده تبریز

 دی.ی قیزمیریهاور هئچیه مهیئنی ایش ده اولسایدی، ایشلهایشسیز، 

دیلر. اونالر تیری تبریزه گائولرین نهایتگیل نیگارین قارداشی

 ه توخونموشلرینربیـکؤرپودن کئچنده بیرفیندن نئچه نسلی هطر قاربابلی

سینده قدیمکی تانیشالرینی تاپیب و اونالرین ائولرینین آشاغی طبقهبیر 

 میفینین کوردلریندن و خانههاباد طراآغا م. ده اوتوروردورالراجاره

، کی باشا دوشدولرگیل اورا گئدنده تبارایدی. ا میتبریزلی بیر خان

دامالرا بیر آ مدنیم چوخ شخصّیتلی و یآغا و خان ـاونالرین هر ایکیسی

یش و ایندی یما مقامالری وار بؤیوککی رژیمده بیر ققابا ،لر کیییرهبنز

پولویال  قاعد(ک )تلینین بازنشستهو کیشی ایشلریندن قیراغا قویولوب

ورادان کئچیب، ایه یّهئچینیردیلر. اونالرین بیر اوغالنالری دا ترکک

ل ائدنلر گـئتنال و گوفئلئ. اونالر تدییریکئچمک ایستهیا آوروپا

 الر.رآلی ه اونون دوروموندان خبرسیلواسیطه

او آغا شاه زمانیدا  باشا دوشدو کی،بارات  ،دیهوخ چکمچ

یتی نین امنّدارهی، او ادا ده اولسایدییدارههر ا سی،ایله بیر رابطهساواک 

 ایدی وضّد کومونیست جاسینا آشکار ،لومونده اولمالیدی. اوؤب

تمیز،  ،تنقید ائدیردی. اونون مرّتباحتیاطال ی ده کومتؤایندیکی ح

و ب ئرن داورانیشی، ائوینین وسایلی و دکوراسیونودوو م لی کیمیغرب

هر حالدا  .ین ضددینه ایدییرلرهدائتدییی  تبلیغ ینکومتؤجاعی حیرتیا

ده قهدا آشاغی طب ؤز ائولرینده یوخاریدا، نیگارگیلین قارداشیاونالر ا
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 ،کی ردوبیر اوغالنالری اولموش گیلین تزهکریم ردیالر.ییاشایل یتقوسم

 ایدی. اوچ آیدان چوخ یاشی یوخـایکی  هله

 ارین قارداشیگنیایشینده چالیشان  )تجهیزاتچیلیق( کارپردازلیق

دی. یا بیر اوغالن قلی آچیزو ده مهربان و اَؤا گلیری وار ایدی.ی شیاخ

صاف اولماسی اونون بیر نئچه دفعه یینین چوخ هاونون اوربیر طرفدن 

 و ممییانخق کی، منیم بو ائوده یاشایا بیرلیکدهگلین »گیله بارات

 سیندن معلوم ایدی؛ او بیری طرفدن دهدئمه« دا تک قالماسین ماوشاغی

ن ایکی آی زاما ـزونه بیرؤوضعّیتین ایچینده ا قبارات بو قاریشی

ی ئولرینز اؤا بونا گؤره .تسینگئ ـدن چیخیباؤلکه ،کی روئرمیشدی

 گیلده قاالالر.دا گلیب کریماونالر  تحویل وئریب،

گیل و نیگارین قارداشی ،ردو کیؤبیر گون بارات ائوه گلنده گ

 نیینکی قارداشالرسیندن سونرا اونون تبریزدهعایلهایکی نفر  ـبیر

کیمی  قدا اولدوغولیقوناقدیلر. او هر ق ایدا قونااوراده  لریعایله

 دینر باشالحبتلؤان سونرا اصلی صداوتوردو. شام بوجاقدا، بیر ینیبسئو

بیر هر کس بهئتمکدن واز کئچیرسینلر. بیرترک ا نیاؤلکهباراتی  کی،

 اونالر اوچون چوخ و مکنوجه چیخماغی غیر میراختالری ایله وثوبز ؤا

موراجیعت اتا یب و بارحبته باشالیؤبیر صبهاونالر بیر روردولر.ؤچتین گ

 لیوخ اَ نلردباشقا اؤلکه یسینعایلهز ؤ، ایردیلریاوندان ایسته رکائده

 سین.ایله دیدرگین سالما
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ده جهیف خارییوسـ قارداشی  بؤیوکدونیا گؤرموش ین بارات

دوغرو  یینئتمهیایی بهشت کیمی خیال اؤبیر ر نو اورانییاشاماغین 

ل بیر ایش تاپماالری، تبعیضلری و ایدئا له کچتینلی اولمادیغینی و اورادا

او  دی. باشا سالماغا چالیشیررویایی بیر خیال کیمی اولمادیغینی اونالرا 

آیری بیر  یننلریکبورانین چتینلی ،یردی کییهایست ندانره اوبونا گؤ

ین بونالر باراتآنجاق  اولدوغونو بیلدیرسین.ده ده یجده خاریلشک

یردی، بیر یه بیلئزلرین دؤاورک س سیرابیر  قوالغینا گیرمیردی. بارات

گاری دا دن نیوملهاونالری و او ج ،یه بیلمیردی، عمومّیتلهئددا سین سیرا

کلر لیهر نه قدر ده چتین ،کییه چالیشیردی ئتمهاونالرین ایچینده قانع ا

خ دیر. او آز یا چوشی، مین مرتبه بورادان یاخقیاشامادا اولسا دا، آوروپا

 لر آلیردی.والن یولداشالریندان خبریجده اخار

اریجین خ ،کیباشا دوشدو  نیمسالهؤحبتلردن بارات بیر بو ص

الیشسین. بونا ماسینا چآز اول رینه باسقینینسی اوزهچتینلیکلرینین عایله

ین. او ذهنینده سئتبه اوی آراشدیرسین و تجریچتینلی آزبیر  وزؤا گؤره ده

دا نیگار  ایله، سونرا سونا ا بیلراوّل او ائشیه چیخ ،بئله دوشونوردو کی

 ایلهگیل ونحسؤم گلن ـاو طرفه گئدیبئنه ده ی حاقدا؟ بو ه بیلرلرمیگل

ن وحسؤه مالرین ایچیندق. بو دانیشیلی ایدیقرار وئرمهدانیشیب و  قآرتی

 تیدان سونرا امنیندانز بو قورخونج اونالر دا :دیئاونالرا د نوبؤده د

 ـیر زاماندا بیرب ییرلر. اونالر تقریبا  ایسته قه چیخمای، ائشیییبائتمهحیس 
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الر داها قدانیشی . بولرجه چیخا بیلرییله خارافاصله بیر آز بیرلریله 

 لشدیردی.یوز قطعیقرارینی یوزهین بارات

 ف بارات اوچون بیریئنه ده یوسک ایچینده یبو ایشسیزلی

بیر نفر ین هایست قرا تئزی یازماوکتوده دورکیهکیچیک ایش تاپدی. ت

یردی. یستهسند ایو  قیندا بیلگیقجیکلرین حاتبریزده تیکیلن شهر

اوالن بو شخص بو  سلردنیهندودا چالیشان مستانداری وکی اققابا

ز ریاضی، ؤبارات ا یه حاضیر ایدی.مهپول وئر ،الّبته زحمت اوچون،

 یر بو شهرکلریبائدیب بیربهدان ایستیفاده الرینقاقتصادی و فّنی باجاری

 الاونالر وب،ینه باش وورلردفتر یسهندوم ارتچیو یا نظ دوزلدن

یازیلی  بؤیوکسونرا بیر  ییب،توپال سندلریم اوالن یشیب و الزیدان

ده و ایش . بدیای لیؤندرمهسه گیهندواو م ،یبیرالیحاض راپوت

ایشی بو قدی، زامان آپاراجا قاوچ آی داغینا ـآزیندان ایکی

یرنجیسی ؤرا اوکتودی. بیر دقاوالجاباراتا بیر پول  قدان سونراقورتاردی

انین دا رببیلیردی. بو شوسئزه باراتا پول وئره بیلر، اونو دا بارات  قدرنه 

. بو دییا چوخ یاخشی ،الّبته کیایشسیزلیکدن، ما آدی، قتی آز اوالجااَ

لیریله گ اونونیالنیز مّا آباشینا چالیشیردی، نیگار تک داومرر دوآغی

 یدی.ا ن باشالرینین دوالنماسی چوخ چتینیگیلبارات

 قه چیخمایائشی لیکگئدیب و بیر دفعهیه یول اورمّیهبارات بیر 

 ریشدیائشیتملی ایدی. بو ایش حاققیندا یولالری حاققیندا قرار وئرمه

 قاچاقیه ایله تورکیّه داغالر یولو هردن یولداشالرینین بیری ،کی
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یر. بارات باشین دوالندیر و ، ساتیرتیریرمال گزویله ؤگلیر و ا ـگئدیب 

ت ابارکی، یدی ا واجبائتمک مشورت  ایدی. اونونال لیمهاونو گؤر

ه دن دیا بیلسین. بو طرفاسینی عیارالیئر اولمبهونون یئرزؤده اترکّیه

آوروپایا  نییه گئدیب و اورایا گئدنلرورکیهت قن بیر دفعه اوالراوحسؤم

یرنمیشدی. بارات دا ؤالری گئتمک اوچون کئچیردیکلری مرحله

شخصلردن و آیری  ن اونالراوچو قالماریولونو هاماجک گله

 دی.یردیرلشتکمیل بیلگیلرینی چوخالداراق

 و یبگلویا اورم لده ائدیب،بیر گون واخت اَ نهایتبارات 

ان و سات تیریبگ مالاورادان گئدیب،  یهیهتورک. دوروشؤگ ایلهم یکاظ

یجه گئدن یدی. اونون خارا آراداکی کندلرده تانیشی وار ینکاظم

یدی. او ا ری وارخب چوخ سیندنایله گئتمه یولیولداشالرینین هانسی 

ا ریین بیر سده اوالن و اورادان آوروپایا گئتمک ایستهورکیهت

ی ناوستونده کروکیذ ییدی. او باراتا کاغا خبری وار دانسیغینانالر

کیمه  نیگئجه شهرینین اطرافیندا «سرو»دن ، هانسی کندچکدی کی

ه ئجنی داغدان نئجه یوال دوشوب و گئجهشام ن، آخقاوالجا ققونا

دییی بیر آدینی دئیا یئتیریب و ْووااؤزون یوکسکقدر اا آشیب و صاباح

 «وان»و یا  «حکاری»ه ئجنیی ایله همؤخبر آلیب و اونون کنفردن 

بیرلشمیش »ه ئجزون نؤمینیب و ا ونااوتوبوسیا استانبول  ،آنکاراندن شهری

 دفترینه یئتیرسین. ینن«تشکیالتی سیغنانالرلّتلر یم
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قرار همان یئرده  توتاراق،بارات بو یولون خطرلرین نظرده 

 ورتوؤز  پاسپرگان مرزیندن ای، بازقجی دفعه اوالرانبیری وئردی کی،

ن کیمی یم دئیسونرا داغدان کاظ ،اولسا ولوشکوگئتسین. اگر م ایله

، کیردیلر وئبیر آیری قرار دا اونالر  ه بیلر.ئچبیری طرفه ک آشیب و او

دن ملهین بیر سیراسینی، او جذالرینیونیورسیته کاغین ام باراتیکاظ

ایله  زوؤای وسایلکیمی  لرت ورقهو باشقا تحصیال «ونیورسیته کارتیا»

 ورو جب ارات داها ساغالم آال بیلسین.اونالری ب کی،ئچیرتسین مرزدن ک

 چوخ سواالاونو اوالسایدی، باراتی دا بازرگان مرزینده آختاراندا 

 توتمازدیالر.

ون گبهو دا گوننیولو ئدیشگ و قرارین وئرمیشدیربارات 

 ایلهن وحسؤحبتلری مؤصبو  ه گئده بیلر.ئجن دیریردی کی،آیدینالش

 یراسبیر  ، آنکارا شهریندهدهیهرکوت ،او دئدی کی نداوآرایا قویدوغ

ن یلرایشدان روب و اونالرؤاونالری اورادا گ ،یولداشالری واردیر کی

لی گیزلی ین اص. اگر باراتیه بیلرؤمک ایستهئر اولماسیندان کیبهیئر

یر شیئی ب هئچ نزویله گیزلیؤم آپارسا، بارات ایذالرین کاظیاوالن  کاغ

 ق.م اولمایاجایالزآپارماغا 

نین لرین ایچینده هامیعایلهو  ق، قرار وئرمکبیر شئی دانیشی هر

ک ایشلری یئرلشدیرمیه چیخما خبرین یذهنینه اونالرین ائش

 ایدی. او دا بو راصلی مساله حّل اولونمامیشدی هلهمّا گؤرولموشدو، آ

 ینگیلبارات. هامی ایدی ین جیبینده بئش قوروش پول یوخبارات ،کی
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ر ئمیشدیسینه دعایله. بارات نیگارین ییردیی گؤزلهغیننه زامان چیخاجا

یله خبر گاپیب و ائو توتاندان سونرا نیگارده یئر تکی، او گئدیب، ترکیّه

الرین اورکلری اون هلهسی عایلهگلسینلر. نیگارین جک، اونالر دا هوئر

 ندان سونرا دا،بلکه بارات چیخا دیغی اوچونچیخماسینا راضی اولما

. اونالر نوردولرجکلرینی دوشوهآال بیل یسینین قاباغینچیخمانیگارگیلین 

 قالماسینا راضی اوال دیدرگینال قلولده یوخسویجهقیزالرینین خار

ا، نیگارین د ، اگر اونالر چیخساالرکی بئله سئزیردییلمزدیلر. بارات ب

 سین.تهتینی گؤرمک ایسقارداشی بلکه اونونال گلیب و اونالرین وضعی

 قخماجه چییجیبلرینده بئش قوروش پارا یوخ و او خارین بارات

، یبکاوچ آی چ نهایتبارات  یب.یساخال انتظاردانده هامینی وکوتدار

ب وئردی. بو بیری طرفدن، یرالییحاض ونوپورتان روروکتواو د

ن ایشلرییا یتوپوقرافایکی خیرداجا  ـبیر ایله «س حسنیهندوم»

فترینین ین یازیلمیش دایشلرین سینینیشکین شهر پروژهم گورهـؤرهگ

سین یهندوم ظارتچین نیئنیدنی وژهو او پرسی بوتونلویونون ایتمه

پولونون  زراق اؤدالیسیندا اوال نینسیائتمهوام ایله دیی اهمؤآدامالرینین ک

ی آی یردی. ایکیهزلؤز پولونو گؤبارات بو ایشلردن ایدی. ا دالیسیندا

ارات ینین پولون بسون پروژهروکتوم ده نهایتدان سونرا، قسرگردانلی

ئدی دیب قدار پول وئریباراتا بیر م «س حسنیهندومآال بیلدی، هم ده 

ین شرایطین مّا باراتآیب، یاونالردان پولون آال بیلمه هله ،کی

 دوشونور. 
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ن بوش یئرلری ،مکان وئریردی کییگیله الالر باراتبو پو

و  رایجیبلرینده پول قالسین. بارات بوتون کدا بیر آز  دولدوراندان سونرا

خاریجه گئتمک اوچون  ،ردوؤباخدی گ وئرندن سونراخرجلری باشقا 

 لیطیب، قرالیارایحاض وزونؤپولو قالیر. او ا قدر« الروی داللیوز »اونون 

دن ایله اؤلکه پول  «الروی دللیوز ا»ماغا و پاسپورتونا یازیالجاق آل

دن دنرکیب تینیز وضعیؤده اوئردی. او ترکّیه ماغا قرارچیخباشینا تک

 لر.وال بیلردیشواونالرا ق نیگارگیل گلیب، سونرا

ن اچالیش ردییاخینلیغیندا نئچه ایل «عمّان دریاسی» آرادابو 

ه یرمهؤسینین خبرین ائشیدیب و اونو گگیلین گئتمهباراتدا  «اسفندیار»

نالر اولسایدی دا، او بؤیوکش دان نئچه یااسفندیار بارات .رگلمیشدی

ین احساسلی ئچیرمیشدیلر. اسفندیارک بیرلیکده یبحرانالردرین را سیبیر 

. یدربیر شخص اولماسینی چتین ظاهریندن گؤرمک اوال فییو عاط

یانیندان دوروب و ماشینینی  «نیزیهد عمّان» ندللری، او جملهاونون عم

 رقدنه  ،یردی کیترسؤسی گرمهؤسوره گلیب  باراتی گـسوره

تبریزه  یبگل هگیل دیر و قیمت وئریردی. اسفندیارهالرینا دقیولداشلی

 یئتیشدیلر.

 دن سون مصلحتلرینوحسؤ، مقچیخمادان قابا دناؤلکهبارات 

 وسوندن دهؤرپجهنّم آراسینداکی قیل ک ایلهبهشت   مصلحتلرآلدی. بو 

دا ، سن آنکارارسن کیییدئ ئرهفشوی. نازیک بیر ایپین اوستونده دایانیرد

ورادا ا ن. اولوس میدانیندا دوشندن سونراسجکدوشه« اولوس میدانیندا»
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. بونو دا سانقبوسالری تاپاجاائولره گئدن مینی« باخچالی»آختاریب و 

ئنه ی یرلر. دولموشا مینن کیمیدئی «دولموش»بوسا ، اورادا مینیل کییب

. بو «نسجکئنهدوراغیندا اوا وْ اسن یوکسک» ،رسن کییره دئئده شوف

ی ده سهجرکوت ، باراتا نئچه کلمه استانبولیشیردیلن چاوحسؤآرادا م

، «اینمک»، یههئییرلر، دوشمد «کدورا»ده جهرکوسین. ایستگاها، تؤیرتا

سینه قارداش کلمه، «ابانجیی»سینه، یجی کلمه، خار«کاپتان»ره ئشوف

تمرین  بارات ،یدی کیا کلمه واربئش ن او ـ . ها بئله اونئییرلرد «آبی»

 یسیندالی مصلحتلرینن باراتا وحسؤدی. سونرا بیر داها مای لیهمئلها

 یه باشالدی.وئرمه

ینی م قسان.یه باخاجاؤرهد ائنندن سونرادوراغیندا  «واوْ ایوکسک»

سی ر. اونون قارشیی واردیدوکانال اققبیر ب طرفدهون یدوشدودان بوس

و یر. اا چالیرنگی ساری ،کی دیربیر آپارتمان واراوزونده بهیا اوز

ینی مره ایکی قاپؤده نآشاغی طبقهالپ  آپارتمانین ایچینه گئدیب،

 لی اوالن ائوده قاالجاقسان.هامیسی اورمّیه ینالرقسان. اوشاقچاالجا

نی س ،سن کیجکقسان. سونرا اونا دئیهی چاغیراجااوالنآدی فریدون 

ن گیل سنیفریدون ،ن دئدی کیوحسؤم . سونراریبؤندهن گوحسؤم

 لر.ئدریئر ابهایشین یئر

، اولوس والری داَللیوز  کیجیبیندهیی جهین گلهبارات

ْووا دوراغیندا باخچالی ائولر ادوراغیندا دوشوب، یوکسک

گیل ائوده فریدونو  سیا بیلمهئنیب و او آپارتمانی تاپدان ابوسونمینی
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ن ایچینده ی داورانیشالرینینیتّامسیغینانالرین و گیزلیلیک اولساالر، او 

ول یه ییرهایچ «ریبؤندهن گوحسؤم»ـ بیر کلمه اساسیندا  یبارات

یدی، بارات ا هکسیلس بو باغبو آرادا بیر یئرده  ایدی. نه باغلیلریوئرمه

 یینی ـجهقال نه باشینا گله بیلهمازلیبیر کسی تانی هئچدیل بیلمز و 

هر  ،دی کیبونو بیلیریالنیز طبیعته بوراخمیشدی. او  آرتیق یهامیسین

یندا، غدانیشی ایلهم یدان چیخسین. بارات کاظایران ر،قیمته اولمالیدی

 میشدی.ازبرلهب، ی ده آلیدفترینین آدرسین سیغینانالربیرلشمیش ملّتلرین 

ایکی گوندن چوخ  ؤرهتی آز اولماسینا گاخاسفندیارین و

پول قویدو.  رقدلینه بیر ین اَبارات دااولالشانساغ. او دیهتبریزده قاال بیلم

ن بیل دوالر آرتیرا اَللییوز  دؤیمکلهیا یمین قاپ آلتی آی چالیشیب،

یی همؤک یناسفندیاراونا والرا یاخین ی دللیوز اَجیب پاراسی  ینبارات

نا ز پاسپورتوؤالری اوا چاتدی. بارات تئز اوچ یوز دوالراوچ یوز دایله 

باشینا کالردان تاوتوبوسـ استانبوال گئدن دن آنکارایازدیریب، تبریز

 رالندی.یحاض یهگئتمهبلیط آلیب و 

اشالدی. ب یههؤروشمگ ـپوشوب ؤابیر بهبیربارات بیر داها هامیال 

غی رلییالری اوچون ذهنی حاضقدانیشدیحاققیندا چوخ  هامینین بو مساله

  قآیریلماگؤره ، بونا ه چیخاجاقیت ائشیابار .دیای وار

، ده یلدی. خصوصا یروشو چوخ هیجانلی بیر مساله دئؤگـؤپوشا

بو  ،سویوغا دوشموشدولر کیـتیایسیئترینجه سی عایلهین بارات

 چه آی اوندان قاباقنئبارات  دن دوالیی هیجانالنماسینالر.مساله
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روش ؤگ سون قدان قاباقاچیخم اولالشدیغینیساغسولدوزدا آتاسیال 

ناسی آتبریزه گلن دی. اونون بیر داها سولدوزا گئتمه رکهحساب ائدر

یمه هاوغول، منیم اور» ،ئدی کینده دوؤروشگ قاونونال آیریلما

ی . بارات آناسین«ؤروشوموز اوالجاقبو بیزیم سون گ ،قویوبالر کی

یزا سنه و ،یئر اولدومبهآنا، من یئریرسن ینه دئ» دئدی:باغرینا باسیب 

 .سنگله بیزیم یانیمیزاده سن کی، ام غآالجا

 یکدهبیرلیله ابارات، نیگار و سونا  ،کی ره اولموشدوئلقرار ب

 ی اوالن سی قیزینی نیگارین عمیشهرینه گئدیب، اورادا گئجه« ماکی»

یب اورادا بارات تبریزدن گل بح تئزدنواح صباالالر، صاگیلده قیولداشی

ون. وال دوشسرگان مرزینه ساری ییباز توبوسا مینسین ووا قدایاناجا

 «وسفی ایلهرشید ـ ین ایکی قارداشالری بارات تبریزدن یوال دوشنده

 سون دفعه ققارداش بارات چیخمادان قابا وچاورادایدیالر. ا

گار و سونا بارات، نی ی باغرا باساندان سونرابیرین ـ. اونالر بیرلردوروشؤگ

 شهرینه ساری یوال دوشدولر. «ماکی»

 بؤیوکاوچ یاش ـنیگارین عمی قیزیسی نیگاردان ایکی

چن ئکدا اینود ایله سونا ،یدی کیا اونون دا ایکی قیزی وار ردی.اوال

لداش یوتئز ئچنلردن ده خبرسیز کلرینده عایلهز ؤا ، حتاناوالیالردا

ری نون اَم و اویّ علو. نیگارین عمی قیزیسی ماویناماغا باشالدیالر ،اولوب

 چادیقالری اوچونا یماکی جده چالیشیردی. گئجه اونالر گئیدارها هد

بیرلرین ـایچندن سونرا بیرـئییبیدی. اونالر یا ریاونالر چاتاندا شام حاض
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، قشارائچمیشدن دانیکو  جکرالر، گلهسونرا نه ایشلره باخی دانقتانیما

، کی ردین ایکی اولوب و یاخشیاو ساعات ،ردولرؤبیر زمان گ

و وتوبوسادن گلن دن، تبریزکی بارات تئزگیل یاتسینالر، چونتبارا

له ورعتزامان چوخ س لیدیر.ساری گئتمهرگان مرزینه یباز توتوب،

 .تاپمامیشدی واختچیخما هیجانینا  دناؤلکه هلهت ائچیردی. بارک

 وزونؤا ـ سمیرسیزسیزسهساندا قالخبح تئزدن وصبارات 

ر نیگا یدی.ق ادا اویا «آغا عسگر»چیخسین.  ،یردی کییرالیحاض

ده بارات هر بیر شئی سونا یوخو ایچینده جوموشدو. آماقالخمیشدی، 

یریب، زدگایچینده ساچالری نین ی سوناالرینق، بارمالینی قاباغا سالیباَ

مّا یوخودان آیندن نفس چکدی، رپدو. سونا بیر دؤاونون اوزوندن ا

یشدی. یهیاتدیغی جهتی د زونه بیر تکان وئریب،ؤا یالنیز اویانمادی،

او، شهرستاندا ایشه  بارات اونون اویانماماسی اوچون اونو بوراخدی.

ده کّیهتر ،دی کی. اونا دئلری کیمی، نیگارگیلدن آیریلدیگئتمه

 ایلهعسگر »اونالر دا گلسینلر. کی، ر وئرر اونالرا خبسونرا  لشدیکدنیئر

ی دعسگر دؤنوب باراتا دئ قلوغوندا یوال دوشدولر.ت هاوانین سویوابار

 خ قالیر. هاوانینن چوادساعاتسینه بیر وتوبوسون گلمها هله» ،کی

دی. ئلها قا قوناایپاچباراتی بیر کّله«. ی یاپیشارپاچا یاخشسویوغوندا کلّه

یب، جانالری یئپاچا یؤرک، تورش لیمو سویویال بیر کلّهچ ایستیاونالر 

یلر. دئترکت انا ساری حاوتوبوس دوراغیان سونرا اونالر قیزدی. اوند

چه زامانیندا چاتدی. بارات دا بیر نئ تقریبا  ستوبووا ،دی کیهچوخ چکم



261 
 

، ماشینا ووروبیوکونو بیر چمداندان عبارت اوالن  لهریسافوآیری م

باشینا کبارات ت الندی.یرگان مرزینه ساری یولدن آیریلیب و بازعسگر

 یردی.یباشال سفرینینیا وتانینمایان د

یله ا ساعاتلدی. بلکه یاریم ییئق دوخ اوزارگانا چیاورادان باز

اییزین پرگان مرزینه یئتیشدیلر. گون یین عرضینده اونالر بازساعاتبیر 

ی. اونالر ماغا باشالییردن جانینی قیزدیریینین سویوغوندا اونالریآخیر آ

 ، لر کیرلیدیمهگؤزله چاتینجاسی یئتیشندن سونرا سیرادا اونالرین نوبه

دان هله بو تای. کئچیرسینلرو او بیری طرفه  آختارسینالراونالری 

یله گآختاراجاقالر. باراتاو بیری طرفده اونالری  توالندان سونراقور

هامی  ،توبوس دولو آدامالوسینلر. الرین گؤزلهز نوبه، اؤدئمیشدیلر کی

ـ یلردن بئش دلسیرا کندیر. بیر دوالنماغا گئ یرسافوم  نئچه. بیر ییرگؤزله

 سیرالر. بیر رتیریب ساتماغا گئدیگینس آلیب ـیله جاران سرمایه یاوش ق

. هر ینسینالرسیغسین و یه گلمهداها بو تئزلی ،بارات کیمی گئدیر کی اد

ّدی یج چادراالری باشالریندا و یایب و یریده ساخالهز نیتّینی ایچؤکس ا

بیر  ئچهدایانیبالر. زامان اوزانیر و  گؤزلری یولدا ایلهقیافه  سولموشو 

، نه خبر کی لررگیل بیلمیبارات هلهیاخینالشیر و  اختیناهار و خبر یوخ.

لر. رمیسلههسآختارماق اوچون الرین اوتوبوسن اونالرین دوار و نه

ونو اگلیب  ،تورور. اولمویاؤکری گیواش قورخو فایـاواشباراتی ی

یلگیلری منیتی بایرلرین حاققیندا سافوبلکه اونالر متوتاالر. بیردن 
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اون ایکی  اعاتسکرلرین اورتاسیندا ی. بو فییردیلرگؤزله ویبلر و اونایسته

 اونالرا  خبر وئردیلر، اونالرین نوبتی یئتیریب. ،یاریم اوالردی کی

 هیجان آلیردی. قواش بیر سویوایـاواشی ن جانینییبارات

، یردی کییزونه دئؤائتمک اوچون اؤزـت و یا قانع ایزون ساکؤبارات ا

 انبیر سیاسی چالیشانالرد سیرالیردونجو ؤاو کی بیر اوچونجو و یا د»

لر. دولت آدامالری یههمئم حساب اوهّویدی، اونو گرک چوخ ما

ونالری ، انجا اولوبآدامالرینین دالیسی لی تشکیالتدرجهبیرینجی 

ر بی سیرالیو ؤردونجاوچونجو و یا د الر. بارات کیرمرزلرده توتو

نالرین او آلتیندا اولماسین. دیقتچوخ  گرک ،دیای تشکیالت آدامی

الرینداکیالرین هامیسی بیر سالونا گیردیلر. اورادان اونالر بیر اوتوبوس

ال ق ماموراونالرین وسایلین آختاراجا نطرفدن بیرینجی مرحله اوچو

یئ بیر ش هئچه یاراداجاق هشوب یلیندهین وسااوز اولدوالر. باراتبهاوز

دی، یا بیر کتاب بوتون وسایلینین ایچینده واریالنیز  ینبارات ایدی. خیو

دی. مامور اونو وسایلین ای نین شعرلریاو دا موالنا جالل الدین رومی

بارات دا بیر  ، اوندان نه اوچون چیخماغی خبر آلیردی.قآختارارا

 دیر.گئ یهگزمه لیکبیر نئچه هفته، واب وئردی کیااستاندارد ج

 ،کی ئچدیؤلومه کایکینجی ب اورادان قورتاراندان سونرا بارات 

ارات اوست ینده بن ایچلّولواونون بدنینی آختاریردیالر. بیر کیچیک س

ی ندلک وانااونون بدنینی بیر ج کی،نی چیخارتدی پالتارین هر بیری

یردی دئس احیایچینده ده  سلّولون آختارسین. بو اوغالن سانکیاوغالن 
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اونا  سونرا ئدندنتکمیل باراتی تفتیش ا گؤرهنا بو .رالراونا باخی ،کی

ئتسین. لومه گؤاوچونجو ب ب،یاوست پالتارین گئیکی، جازه وئردی یا

ورالر بیر بوتون بو مام قارشیالشدی. لهرلومده بیر آیری افسؤبارات بو ب

ده تمیز و  گؤزلری ـچوخونون اوز اققالی وار ایدی وس قیاریمچیلی

یه یلده ائشیچوخ عصبانی بیر شکلدی، یپالتارالری دا مرّتب دئی

 چیخانالردان خوشالری گلمیردی.

ی یاشیل لرنگ قمامور تورپا سون مامورون یانینا یئتیشدی.بارات 

رتون و بوروموش، پاسپوی اوزونق ساققالینینده، یاریمچیلیونیفورمو اَا

اوچون  نه»دان خبر آلیردی ـ وورا، باراتبیر ورق وورابهلرین بیرصفحه

دارد استانرالدیغی یدان حاضقجابارات دا قابا «یه گئدیرسنترکیّه

رادا او». «یر نئچه هفته اوچون دوالنماغا گئدیرمب»وئریردی.  اوابالرج

نهایت، مامور آخر . «یوخ» :بارات جواب وئردی «؟رتانیشین واردی

را و الورؤروب، سونرا باراتا اوغالری گواوچ یوز د ده یازیلمیشصفحه

ئدندن وصیه اتسینی تمهاحتیاط ائ جک باشقا اویونالردانبیله باشینا گله

بوتون بو شرایطده هردن ر ووردو.  وهؤاونون پاسپورتونا بیر م سونرا

 یناتبارکیمی گلن  بیر آیاونا لر بوغازی قورویان، هردن ده بو لحظه

حته مامور اونا نصیر. یه باشالمیشدیؤیونمهدّتله دیریده شهی ایچیهاور

 ق سئزدیآرتیبارات  گؤزله، دئیندهبیری طرفده  یاندا و اوباشالیه وئرمه

    . جکاولمادان او بیری طرفه گئدهل وشکواو م ،کی
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 ؤردو،بیر زامان گبارات ن ریلهندؤغا گوتادان او بیری اقاوتبیر ا

یب، یلوار گئاشـوتای کورمههامی س ،ردیلر کیدنؤاونو بیر سالونا گ

ی الر. اونالرین هامیسراورادا چالیشی ایلهو قیرمزی کراوات  آغ کؤینک

 وزونؤاکیمی  الر. بورایاوشدورمواوزلرین تمیز قیرخیب و اودوکلون و

دا مامورالری ونبو سالبارات ن رؤمامورالردان داها شیک و تمیز گ

ین ردو. باراتؤتمیز و خوش عطیرلی گـتر ،شیک و مرّتبداها ن زوندؤا

آز بیر لومده ؤبو ب وسایلینی میشیلآختارتله یقّلوملرده چوخ دؤاوّلکی ب

ناهاردان  ساعات لرین دالیسیندا دوردو.سیرادا او بیریباخاندان سونرا بیر 

 میشدیلر.مهئناهار دا ی هلهاوچ ایدی، اونالر سونرا 

سیرا  ، نهایتآتدیم قاباغا گئتدی ـیمسیرا وار ایدی و بارات آتد

لومونه ؤرکّیه بولوموندن قورتولوب و تؤایران بکیمی  بورا اونا چاتدی.

 ،یلدی کییئت داراح کلهخیالی بوتونلو هله باراتسینی دوشونن کئچمه

شانس . او کی همیشه بوتونلوکله خوشکجه بیلهیه گیرورکیّهت

بیلر. بو  دوشه حادیثه نه، مین دقچیخاندان قابا سون آنالردایلدی، بو یدئ

بویون و  ریک، قیرمی، بیر کؤ، اوزونین باشیندان کئچیبلر باراتیکرف

یرا سزونه بیر ؤا ، اؤزـردو کیؤقاباغیندا گ یربیر افس تمیزو تراوز

اشالدی. ب آسماغا ققتله قوالیردی. بارات دئدیدال تکرار اابسؤزلری دال

لری زؤیب، سیباشال ا، دانیشماغقبلکه او مامور نئچنجی دفعه اوالرا

 زلری ایچیندهسؤندن سونرا اونون ئدقّت اییردی. بارات دئدتکرار ا

ائشیتدی.  یایکی آیری ناخوشلوغون آدین ـو بیر «قیزیلجا»، «رییدیفت»
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 اولوب ـبیر ناخوشلوغو  هئچاوندان مامور  ،او بیلدی کی واختبو 

 چهئاونون  . یوخ اواب وئردی:جدرحال بارات  اولمادیغینی خبر آلیر.

 بیر ناخوشلوغو یوخدور. 

وچ ایازیلمیش  ی و اوراداسینسون صفحه ناو مامور دا پاسپورتو

ه قدر نده ورکّیهت سونرا باراتدان خبر آلدی کی،رندن ؤگ والرییوز د

 .اوچ هفته تا بیر آی قاالجاق کئچرینه باخاراق دئدی:؟ بارات دا ققاالجا

راضی سانکی رندن سونرا ؤگ یالرواوچ یوز دمامور دا 

 سیمهنؤدایرانا و ییب لهده خرجورکّیهبیر آیدا اونو ت ،کی راولموشدو

ونه تداش کیمی پاسپورنون اوس وهرؤم ،دیر. اونهیاونالرین مصلحت

اندا دان چیخوئردی. بارات سالون نوپاسورتوین بارات باساندان سونرا

 هیطح قدان بیر آچیبینارده یاخینالشیب و او ؤد ساعات ،ردو کیؤگ

یخیش دان چنا ایرانواونون پاسپورت ،بیلمیردی کی هلهبارات  چیخدی.

نین ایچینده ورکیّهت و باسیلیب و او ایندی رسما هرؤگیریش میه ورکیّهو ت

یر کیمی الری شاوتوبوساونالرین  سیندهریهطین یوز متر ایچاو حی دی. ای

ین ، تابلوالرقلون اورتاسیندا بیرینجی دفعه اوالراؤدایانمیشدی. چ

یسی م. اونالرین هارنگلرله یازیلمیشدیالر شادقارا یئرینه ـهامیسی آغ

مالرین یانخ تابلوالردا باشی آچیق فباسیندا یازیلیب و بعظا یالتین ال

وبوسون اوت مالر هامیسییکی ایرانلی خانائشیکده. ونوردورؤعکسی گ

آزاد دوروب  وبتورؤرتوکلرین گؤو باش اادرا چ سیندهؤرهد

لر. بو آز یردییؤزلهگ یسینرلرینین گلمهیسافووتوبوسون بوتون ما
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ی بویا لدان قیزیل رنگقباشالرینین قابا یمالرین چوخونونده خانیلهفاص

 ؤرونوردو.ره گؤلرینه گهتورمؤلرین گکباش اؤرتو وورولماسی

 هلهرات . باچارپیردیزه ؤلری گدوداقالرینین ماتیک نالرین چوخونونوا

می بیر ترمینال کی زونو ؤا هلهیه گیریب. او یهرکّواو ت ،اینانمیردی کی

، ییرهیتراونون جانی ت هله. ییرو گؤزلهاوتوبوس، یردی کیئدس ایئرده حی

بو . اوشویوردوو  جانیندان چیخمامیش قسویو ،یونوریی دؤهاور

ویدو. او سینه قوتوبوسون جعبهان چمدانی ایال داشیقآغیرلیتده یوضع

 .ردییباشالییه ئتمهس احییونگول  وزونهله اؤزامان 

 دی کی،آتماغا باشالقدم اراق باخ یهؤرهواش دایـاواشبارات ی

بیناالرا باخاراق دیوارالر و  یه،ؤره. او دزالسینآسی ؤیونمهاورک د

س یاواش حیـاواشی آسماقال قالرینا قوالقدانیشیگئدنلرین ـگلیب

والن فرقلی اتابلوالرین یازیالری و رنگلری داها شاد و  ،ردی کیئدیا

 کلهچتینلی یینسکلمهـیللرینین کلمهن دیاونالربیر یئره گلیبدیر کی، 

واش هامی ایـاواش، یقاوالرا غلووسی شیر. اوتوبوسون دؤرهیآنال

ق قاچما خیب،چی باشالمیشدی. بارات اورادانه یوتوبوسا مینمها

دا اوالن یسیندالؤلوکله بوتو ،یردی کیئدس احی هلهیردی. او یایسته

نین او بیری ینابآغیر یوک بو  ایللر بویو داشیدیغی کیمامورالر و چینینده

 کئشیا مینن آدامالردان ایدی. کایلتوبوسا اودایانیب. بارات طرفینده 

 آرتیریردی. سینی اوشومهین دا باراتویوغو هاواسینین س
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ق اشیب، یومییا یاتیردال اونو، قز صندلینده اوتورارابارات اؤ 

س حی ونغچوخ یور وزونؤدی. بارات اده یئرینی قیزدیرماغا باشالصندل

 یسانکصندلین اوستونده  ،دی کیئلهس احی آناو بیر  یردی.ئدا

 الماسینداقنلیایاواش قارـاشکری هاوانین یاویاونون ف الرا دایانیب.دبولو

ده کونیاسیندا دوالنیردی. بوتون ائشیخیال د قیا ایچینده اوینایاراؤبیر ر

داها  رتوردو.ؤاسی ایدی، اوستونو آخشامین قارا پرده هر نه وار

 کیون ایچیندهاوتوبوس بوروموشدو. قارانلیقنی دا بینادالیداکی 

لتارالری ؤزل پامالرین گیخانالر، قرایرنگلی چ زی، ساری و باشقایقیرم

 ورکوتانبولی تاس زلؤگین بیر شوفئرلری، و کیشیلرین اوزلرینین گولمه

سی گئرچک عالمدن داها سسلندیرمه سیلههس «ن آکسوهزسئ» ماهنی

ایشیندن  قله بیر داش داشیمامّا هآی. یردیسینه بنزهچوخ بیر سینما پرده

می حیس ائدن کی تورولوبؤگینلرینده بیر داغ کیمی یوک ییچ گلیب و

دان قکی سویوایندیجه ائشیکدهو ایدی  ونغیور قن آرتیحددبارات 

وخویا یه ریندئسفوتمآیایی کی رؤندهیون ایچاوتوبوسقورتولوب، 

سیله پرده نینالری گئجهقارانلیقیردی. بارات بوتون یگئتمک ایسته

باخا ـه باخاسینپرده کی سینماوتوبوسون ایچیندهده بوراخیب، ائشیکا

یال یوخو  یوال دوشموشدو. بارات دا هتوبوس تزوی. ایوخویا گئدیرد

سینه زونو بو سینما پرده، اؤیوخویا گئدیبواش ایـاواشخیال آراسیندا ی

 .النمیشدیباشیه مهستریلگؤه تازا ون ایچینداوتوبوس ،تاپشیردی کی
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سی اونا الیال هس نینماهنی لیقیانی الرین ایچینده یاتمیشدی ودبارات بولو

 ردی.یدئی
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